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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til uttalelse om årsregnskapet for 2018.
2. Uttalelsen sendes til kommunestyret. Formannskapet får en kopi av uttalelsen til sin
behandling av årsregnskapet for 2018.
3. Kontrollutvalget tar årsberetning for 2018 til orientering.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om tiltak som er satt i verk som svar på
notatet fra revisor. Orienteringen gis i utvalgets neste møte.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Revisjonsnotat 2018
Brev nr 1 - 2018
Regnskap 2018 med noter
Årsmelding 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap før formannskapets og deretter
behandling av regnskapet. Sekretariatet legger fram et forslag til uttalelse, som baserer seg
på årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.
Årsregnskapet
Regnskapet for 2018 viser kr 303 341 838,19 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 6 796 215.
Netto driftsresultat kan være en god indikator på om kommunens driftsnivå er tilpasset
inntektene. I 2018 var det 83,8 millioner kroner, eller 14 prosent av driftsinntektene. Anbefalt
nivå er 1,75 prosent. Uten inntektene fra havbruksfondet på 67,1 millioner kroner ville
resultatet fortsatt vært 2,8 prosent og over det anbefalte minimumsnivået.
Revisjonsberetning
Revisor har avlagt revisjonsberetning med forbehold om balanseverdien på aksjer.
Bakgrunnen for forbeholdet er manglende bokføring av at NTE-aksjer til en verdi av 26,5 mill.
kr, som kommunen fikk overført fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Når revisor oppdager
feil av så alvorlig karakter, skal kontrollutvalget orienteres i nummerert brev.
Det er en alvorlig mangel at kommunens eiendeler ikke er bokført i henhold til regelverket.
Revisor mener likevel at kommuneregnskapet i all hovedsak gir korrekt informasjon om
kommunens finansielle stilling ved årsskiftet og at regnskapet er ført i tråd med lov-,
regelverk og god kommunal revisjonsskikk. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget i
sin uttalelse anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2018.
Det nummererte brevet er vedlagt saken og skal følge kontrollutvalgets uttalelse om
regnskapet ved den videre behandlingen av saken.

Revisjonsnotat
Revisor har skrevet et notat om feil og mangler ved regnskapet som er av betydning, men
som likevel ikke har hatt vesentlig innflytelse på regnskapet. Det gjelder feil ved utbetaling av
lønn, feil oppføring av bundne driftsfond på regnskapsskjemaene, og feil i notene til
regnskapet: byggesaksgebyret vises ikke i notene og to refusjonskrav i forbindelse med
tvistesaker er ikke bokført.
Kontrollutvalget bør holde seg orientert om hvilke tiltak rådmannen setter i verk for å
korrigere forholdene og redusere sannsynligheten for at lignende forhold oppstår igjen.
Utvalget bør derfor be rådmannen orientere om dette i neste møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatets mener at kontrollutvalget kan anbefale kommunestyret å godkjenne
årsregnskapet for 2018 og har derfor skrevet en uttalelse i tråd med anbefalingen. Dersom
kontrollutvalget kommer til en annen konklusjon kan uttalelsen endres i møtet.
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FORORD
Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6)
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året som vedrører kommunens virksomhet, skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år,
enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder
(KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Organisering av kommunens virksomhet
Den samlede virksomheten til Nærøy kommune er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon.
Unntak er renovasjon, som drives gjennom et interkommunalt selskap ihht Lov om interkommunale
selskaper, MNA.
Nærøy kommune er vertskommune for Skatteoppkreveren, Nærøy og Vikna fellesvassverk og PP-tjenesten i
Ytre Namdal. Deres regnskap inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap, hhv under ansvar 621
og 650. Se note 4 og note 9.
Barnevernstjenesten håndteres gjennom samarbeid med Vikna og Leka kommune. Det er Vikna som er
vertskommune, og barnevernets regnskap føres der. Nærøy kommunes andel til felles barnevern er postert i
vårt regnskap under ansvar 300 tjeneste 24401. Se note 4.

Kolvereid 20. februar 2019
Kirsti Mauseth Sætran
Fagkonsulent regnskap
Nærøy kommune
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REGNSKAPSSKJEMA 1 B DRIFT
Regnskap
2018

Budsjett inkl.
endring

Budsjett

Regnskap

2018

2018

2017

ALLE
296 545 623
RÅDMANN
36 269 848
LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN - ikke i bruk f.o.m 01.06.2018
1 569 597
OSK
5 102 705
OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN
29 755 383
INNVANDRINGSTJENESTEN
632 900
ABELVÆR OPPVEKSTSENTER
1 552 534
FOLDEREID OPPVEKSTSENTER
5 394 917
GRAVVIK OPPVEKSTSENTER
3 960 008
KOLVEREID SKOLE
17 065 273
LUND SKOLE
362 004
NÆRØY UNGDOMSSKOLE
15 964 005

289 927 963
30 621 648
1 591 396
5 004 633
29 525 770
1 697 714
1 787 881
5 795 062
4 235 454
15 213 636
515 000
17 483 408

289 420 144
34 181 428
3 143 467
4 922 780
29 468 039
0
1 766 202
5 502 110
4 181 931
14 806 677
515 000
17 269 930

NÆRØYSUNDET SKOLE
VÆRUM BARNEHAGE
KOLVEREID BARNEHAGE
KULTUR OG FRITID
HELSE OG SOSIALSJEF
NAV
LEDER NBBS 1
LEDER NBBS 2
MILJØTJENESTEN
LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER
LEDER RUS/PSYKIATRI
LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV
FOREBYGGENDE ENHET
DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF
BYGNINGSSJEF
KOMMUNEINGENIØR
BRANNSJEF
EIGENDOMSSJEF
JORDBRUKSSJEF
SKOGBRUKSSJEF
NÆRINGSKONSULENT
SELVKOST - VANN
SELVKOST - AVLØP
SELVKOST - RENOVASJON
SELVKOST - SLAM
SELVKOST - FEIING
FELLESVASSVERKET
PPT
SKATTER, RAMMETILSK, RENTER, AVDRAG, M.V

11 523 058
1 512 989
14 020 571
5 989 332
18 549 994
3 724 281
17 991 377
23 798 937
16 519 100
14 908 268
9 541 888
15 672 998
13 904 332
1 753 837
941 036
12 565 351
2 684 100
20 371 947
1 138 687
1 076 155
265 500
-1 327 455
-582 466
78 421
85 349
-55 759
14 809
81 976
-30 292 252

11 382 217
1 494 920
13 810 288
5 932 298
18 959 770
3 689 950
17 707 860
23 524 854
16 269 735
14 754 980
9 286 937
15 372 970
13 168 930
1 706 973
889 053
12 203 471
2 683 306
19 751 524
1 107 322
847 980
15 500
-1 339 951
-587 936
78 421
85 349
-61 609
0
0
-29 072 532

308 744 002
27 613 818
-6 046 012
5 078 644
29 788 518
0
1 936 747
5 210 594
4 023 200
16 588 020
159 892
16 190 736
700 867
9 959 331
1 331 015
12 400 982
5 405 832
29 080 686
7 622 868
19 621 210
21 568 178
15 145 772
13 754 980
9 101 579
14 860 573
0
1 736 666
-728 703
10 981 283
3 517 277
21 643 150
1 153 039
708 306
285 595
-1 193 885
-450 747
-9 221
-32 751
115 253
-731
-35
9 921 477

10 960 204
1 453 198
13 651 100
5 710 335
18 479 282
4 652 620
19 861 719
23 859 699
16 809 324
14 056 697
9 436 106
16 107 893
14 433 869
1 533 306
-1 498 799
12 509 102
2 703 157
23 588 520
999 217
889 824
233 171
-1 021 727
-1 088 279
134 065
170 834
-29 375
-116
-56
-29 678 441
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Økonomiske oversikter
1 NÆRØY KOMMUNE - 2018

20.02.2019
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

79.699.861,39
16.054.469,49
1.511.039,00
8.736.139,83
0,00
1.865.266,25
107.866.775,96

130.805.160,00
10.000.000,00
1.436.000,00
8.170.813,00
0,00
20.000,00
150.431.973,00

169.830.000,00
10.000.000,00
1.436.000,00
0,00
0,00
20.000,00
181.286.000,00

45.522.039,48
11.918.204,03
1.430.716,00
11.153.633,06
613.926,69
20.000,00
70.658.519,26

69.995.230,06
2.909.958,00
501.000,00
9.794.285,08
10.095.165,49
377.500,00
93.673.138,63

92.954.160,00
0,00
0,00
16.319.500,00
25.292.938,00
7.980.000,00
142.546.598,00

126.128.500,00
0,00
0,00
23.860.000,00
20.581.500,00
7.980.000,00
178.550.000,00

40.185.503,49
1.333.050,00
0,00
4.857.723,26
10.754.358,78
3.843.972,49
60.974.608,02

450.000,00
0,00
13.743.637,33
107.866.775,96

450.000,00
0,00
7.435.375,00
150.431.973,00

0,00
0,00
2.736.000,00
181.286.000,00

0,00
0,00
9.683.911,24
70.658.519,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Regnskapsskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Udekket/udisponert
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REGNSKAPSSKJEMA 2 B INVESTERINGER
Prosjekt

1068
6103
6104
6105
6110
6111
6200
6409
6410
6411
8213
8214
8216
8262
8270
8308
8309
8405
8417
8423
8426
8427
8428
8430
8500
8504
8512
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8599
8605
8614
8615
8616
8703
8704
8805
8806
9103
9803
9809
9813
9814
9815
9818
9821
9824
9899

Sum (=investering i skjema 2A)
KOMMUNEREFORMEN - FOU / IKT
BREDBÅNDSUTBYGGING
OPPGRADERING IT
VELFERDSTEKNOLOGI PROSJEKT HELSE
PC OG PROGRAMVARE HELSE
IT FORBEREDELSE KOMMUNESAMMENSLÅING
IKT-FELLES / SKOLE
UTSTYR BRØYTING EGENREGI
TRAKTOR
SENTRUMSUTVIKLING
KOLVEREID SKOLE INNBO / LØSØRE
UTVIDELSE KOLVEREID BARNEHAGE
NÆRØYSUNDET OPPVEKSTSENTER
PROSJEKT/UTREDNING NYE KOLVEREID SKOLE
AKTIVITETSOMRÅDER/FORPROSJEKT HALL OG BASSENG
UTREDNING/PLANLEGGING UTVIDELSE FELLESROM VED NBBS
STRØMAGGREGAT NBBS
REMMASTRAUMAN
OPPRUSTING KOMMUNALE BYGG
SAMLOKALISERING PU -PLANLEGGING
INVENTAR OG UTSTYR RÅDHUSET
TILBYGG LEGEKONTOR SKADESTUE OG AMBULANSEMOTTAK
DPS KOLVEREID
KJØP AV LEILIGHETER
FORDELINGSNETT VANNFORSYNING
INVESTERING FELLESVASSVERKET
TILPASSING VANN MARØYA
SANERING GAMLE ANLEGG, VANN NEDRE KIRKÅSEN
VANN STRAND - HOFLES
OVERVÅKINGSSYSTEM OG SPYLEKUM
UTVIDELSE RØRLAGER
NORDRE - VANN
HØYDEBASSENG MARØYA
BAKKALANDET VANN OG AVLØP
OPPGRADERING RENSEANLEGG
REHABILITERING AVLØP
SANERING GAMLE ANLEGG, AVLØP NEDRE KIRKÅSEN
NORDRE - AVLØP
OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER
AKSJON SKOLEVEG PROSJEKTER
BOLIGFELT OTTERSØY
INFRASTRUKTUR BOLIGFELT ØVRE BREKKA
DM FEIING WEB
VANNMÅLER
VANNLEDNING/HØYDEBASSENG OTTERSØY
LUFTAVFUKTER FOR PROSESSOMRÅDE
REHAB/ ISTANDSETTING AV PUMPESTASJON
REHAB/ ISTANDSETTING EKSIST. VANNBEH.ANLEGG
OMLEGGING HOVEDTRASÈ STRAND
FIRMABIL
NØDVANNSFORSYNING NÆRØYSUND
ÅRETS INVESTERING NVF

Regnskap
2018
79 699 861
2 833 848
0
1 851 248
341 875
0
0
2 091 358
3 196 720

Budsjett inkl.
endring
2018
130 805 160
0
0
2 250 000
500 000
300 000
1 250 000
2 797 000
3 500 000

Budsjett
2018
169 830 000
0
0
2 250 000
500 000
300 000
1 250 000
2 200 000
3 500 000

0
698 350
491 521
551 241
25 523 252
1 151 133
90 705
2 013 142
51 950
4 627 921
2 167 393
71 470
1 152 381
8 201 222
7 475 672
968 159
1 246 836
78 596
1 511 105
40 696
66 145

875 000
0
500 000
1 750 000
37 500 000
1 000 000
3 375 000
2 000 000
0
4 000 000
10 000 000
62 500
6 000 000
8 000 000
19 460 000
1 300 000
3 990 000
800 000
3 000 000
0
500 000

375 000
0
500 000
3 000 000
77 050 000
1 000 000
1 875 000
0
0
4 000 000
10 000 000
0
6 000 000
0
19 460 000
1 300 000
3 990 000
1 500 000
3 000 000
0
500 000

0
5 510
1 218 763
478 069
591 139
1 500 725
0
4 938 778
0

0
0
791 770
1 000 000
300 000
1 000 000
0
5 000 000
0

250 000
0
0
3 000 000
300 000
3 000 000
250 000
5 000 000
500 000

219 267

23 890

6 000 000

43 811

0

0

86 864
308 594
287 847

0
0
0

0
0
0

967 289
559 266

0
7 980 000

0
7 980 000

Regnskap
2017
45 522 039
280 000
1 024 415

199 650
785 375

6

172 850
8 665 952
149 500
52 000
12 945
5 756 833
474 629
153 053

332 615
1 796 986
3 538 970
2 042 399
390 206
371 472

3 183 340
126 659
3 445 534
7 513 837
398 349
50 000
937 248
69 650
194 983
118 859
3 800
1 291 349
1 170 265
431 567
386 750

NÆRØY KOMMUNE - 2018
Oversikt - balanse

Regnskap 2018

Regnskap 2017

1.293.741.367,65

1.194.320.822,24

604.020.208,04
22.346.935,96
70.830.942,95
71.036,70
17.551.600,00
578.920.644,00

559.156.092,85
11.712.684,30
62.351.696,21
121.337,88
16.138.561,00
544.840.450,00

369.683.077,60

232.107.756,93

51.731.659,53
8.484.416,61
22.386.674,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.080.327,46

62.612.036,43
8.962.004,49
19.195.919,93
0,00
0,00
0,00
0,00
141.337.796,08

1.663.424.445,25

1.426.428.579,17

320.258.380,09

192.628.854,39

153.925.848,05
28.310.543,72
40.000,00
8.364.514,96
6.796.815,04
0,00
0,00
0,00
127.056.228,36
-4.235.570,04
0,00

56.012.883,29
38.645.504,96
20.000,00
17.778.623,71
13.499.106,29
0,00
0,00
0,00
70.908.306,18
-4.235.570,04
0,00

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld

1.256.269.356,00

1.172.991.962,83

656.209.947,00
0,00
0,00
600.059.409,00
0,00

657.455.364,00
0,00
0,00
515.536.598,83
0,00

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

86.896.709,16

60.807.761,95

0,00
86.896.709,16
0,00
0,00
0,00

0,00
60.807.761,95
0,00
0,00
0,00

1.663.424.445,25

1.426.428.579,17

89.068.550,96

48.915.394,80

89.584.216,71
0,00
-515.665,75
-89.068.550,96

49.579.446,77
0,00
-664.051,97
-48.915.394,80

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene
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Økonomisk oversikt - drift

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

14.354.063,84
59.654.089,85
113.224.007,55
192.240.680,00
69.214.575,47
406.055,20
125.625.641,95
16.256.907,36
25.077,00
591.001.098,22

14.868.901,00
59.065.975,00
92.516.702,00
198.514.000,00
69.267.532,47
418.400,00
117.632.000,00
17.200.000,00
24.000,00
569.507.510,47

15.307.201,00
59.409.830,00
87.447.413,00
197.015.000,00
2.143.000,00
400.000,00
114.332.000,00
15.000.000,00
24.000,00
491.078.444,00

14.321.278,69
59.605.785,19
113.407.097,64
194.911.008,13
34.973.930,40
1.400.802,00
115.006.451,94
14.014.905,50
25.077,00
547.666.336,49

266.563.041,72
46.430.450,40
98.799.644,47
45.328.639,43
48.027.939,87
20.573.136,00
-20.796.705,43
504.926.146,46

261.007.315,52
48.871.196,94
87.457.310,99
39.183.954,00
40.123.151,54
20.573.136,00
-19.834.988,00
477.381.076,99

254.009.803,00
48.904.170,00
85.678.295,99
39.462.364,00
43.226.715,00
20.049.500,00
-19.286.760,00
472.044.087,99

255.485.418,30
46.957.994,48
91.019.586,16
41.449.251,09
51.698.047,31
20.162.807,00
-18.314.017,36
488.459.086,98

86.074.951,76

92.126.433,48

19.034.356,01

59.207.249,51

3.648.214,55
0,00
280.680,87
3.928.895,42

2.221.000,00
0,00
400.000,00
2.621.000,00

2.221.000,00
0,00
400.000,00
2.621.000,00

2.535.663,15
0,00
359.760,19
2.895.423,34

9.914.448,58
0,00
16.741.050,00
111.510,00
26.767.008,58

12.400.000,00
0,00
19.500.000,00
390.000,00
32.290.000,00

12.400.000,00
0,00
21.800.000,00
390.000,00
34.590.000,00

9.341.333,75
0,00
16.615.440,00
274.059,99
26.230.833,74

-22.838.113,16

-29.669.000,00

-31.969.000,00

-23.335.410,40

20.573.136,00
83.809.974,60

20.573.136,00
83.030.569,48

20.049.500,00
7.114.856,01

20.162.807,00
56.034.646,11

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

13.498.506,29
2.142.500,00
10.907.017,58
26.548.023,87

13.498.506,29
2.142.500,00
2.073.888,99
17.714.895,28

0,00
767.200,00
1.490.369,99
2.257.569,99

6.203.664,70
2.306.306,00
3.820.296,34
12.330.267,04

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

450.000,00
0,00
100.295.464,76
2.816.318,67
103.561.783,43

450.000,00
0,00
100.295.464,76
0,00
100.745.464,76

0,00
0,00
9.372.426,00
0,00
9.372.426,00

0,00
0,00
21.777.725,00
33.088.681,86
54.866.406,86

6.796.215,04

0,00

0,00

13.498.506,29

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Interne finanstransaksjoner

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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Økonomisk oversikt - investering

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

2.757.736,00
377.500,00
2.753.134,41
9.794.285,08
501.000,00
0,00
0,00
16.183.655,49

0,00
7.980.000,00
20.361.500,00
16.319.500,00
0,00
0,00
0,00
44.661.000,00

0,00
7.980.000,00
20.561.500,00
23.860.000,00
0,00
0,00
0,00
52.401.500,00

1.333.050,00
3.843.972,49
2.138.194,00
4.857.723,26
0,00
0,00
0,00
12.172.939,75

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter

98.098,07
4.266,89
68.676.375,73
1.126.835,62
9.794.285,08
0,00
0,00
79.699.861,39

0,00
0,00
110.495.660,00
3.990.000,00
16.319.500,00
0,00
0,00
130.805.160,00

0,00
0,00
141.980.000,00
3.990.000,00
23.860.000,00
0,00
0,00
169.830.000,00

20.411,35
340,92
38.846.577,68
1.796.986,27
4.857.723,26
0,00
0,00
45.522.039,48

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner

8.736.139,83
16.054.469,49
1.511.039,00
0,00
20.000,00
1.845.266,25
28.166.914,57

8.170.813,00
10.000.000,00
1.436.000,00
0,00
20.000,00
0,00
19.626.813,00

0,00
10.000.000,00
1.436.000,00
0,00
20.000,00
0,00
11.456.000,00

11.153.633,06
11.918.204,03
1.430.716,00
613.926,69
20.000,00
0,00
25.136.479,78

91.683.120,47

105.770.973,00

128.884.500,00

58.485.579,51

Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

69.995.230,06
152.222,00
7.342.031,08
450.000,00
0,00
240.000,00
2.244.262,33
0,00
11.259.375,00

92.954.160,00
0,00
4.931.438,00
450.000,00
0,00
1.740.000,00
0,00
1.436.000,00
4.259.375,00

126.128.500,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
1.436.000,00
1.000.000,00

40.185.503,49
0,00
8.616.164,78
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
9.663.911,24

Sum finansiering

91.683.120,47

105.770.973,00

128.884.500,00

58.485.579,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

Utgifter

Finansieringsbehov
Dekket slik:

Udekket/udisponert
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Oversikt balanse - detaljert
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
22700415 BOLIGFELT/BYGGEFELT
22700440 INDUSTRI-/FORRETNINGSOMRÅDER
22700461 GRYTBOGEN GÅRD OG SKOG
22700536 VÅRE MØTEPLASSER
22700540 STORVATNET BADEPLASS
22700541 STORBJØRKNESET FRIOMRÅDE
22799100 ADMINISTRASJONSBYGG
22799210 SKOLER OG BARNEHAGER
22799370 ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER
22799410 BOLIGER
22799411 KULTURBYGG
22799440 TOMTEGRUNN OG NÆRINGS-/BOLIG
22799542 IDRETTSHALLER
22799620 TEKNISKE ANLEGG (VAR),RENSEANL
22799630 LEDNINGSNETT (VA)
22799750 PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS
22799760 VEGER
22799900 KIRKER, BRANNSTASJONER
Utstyr, maskiner og transportmidler
22499100 PERSON-, VARE- OG LASTEBILER
22499110 ANLEGGSMASKINER
22499120 BRANNBILER
22499130 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG
22499140 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
22499150 BREDBÅND
Utlån
22250571 UTLÅN FELLESRÅDET 2013 OG 2015
22250578 UTLÅN FELLESRÅDET 2011
22250579 UTLÅN FELLESRÅDET 2016
22275816 UTLÅN FJELLVANG GRENDEHUS
22275890 SOSIALE LÅN FELIX
22275911 FORVALTNINGSLÅN HUSBANKMIDLE
Konserninterne langsiktige fordringer
22375940 UTLÅN DIVERSE NÆRING
22375960 UTLÅN NÆRINGSFOND FELIX
Aksjer og andeler
22141004 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2004
22141005 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2005
22141006 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2006
22141007 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2007
22141008 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2008
22141009 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2009
22141010 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2010
22141011 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 2011
22141012 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 12
22141013 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2013
22141014 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2014
22141015 EGENKAPTIALINNSKUDD KLP 2015
22141016 EGENKAPITALINNSKUDD 2016
22141017 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017
22141018 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2018
22141099 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 1999
22168001 EGENKAPITALINNSKUDD KOMREV 20
22168002 EGENKAPITALINNSKUDD KOMSEK 20
22168003 EGENKAPTIALINNSKUDD REVISJON
22170001 NAMSOS TRAFIKKSELSKAP PÅL 100
22170002 STIFTELSEN RAMMASTRAUMAN 2009
22170003 NORGES KOMMUNALBANK PÅL 1600
22170004 BREDBÅND
22170019 YTRE NAMDAL VEKST AS
22170021 OTTERSØY BARNEHAGE SA
22170028 BIBLIOTEKSENTRALEN AS
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Regnskap 2018

Regnskap 2017

1.293.741.367,65

1.194.320.822,24

604.020.208,04
15.873.164,00
2.980.336,00
402.181,00
7.600,00
1,00
151.931,00
27.212.938,50
199.446.196,62
173.649.386,92
24.719.224,93
12.183.708,76
12.483.585,74
3.210.305,75
25.288.157,60
54.488.158,43
1.936.909,37
38.911.643,33
11.074.779,09
22.346.935,96
274.389,60
4.980.436,50
854.852,37
4.626.653,64
10.226.599,23
1.384.004,62
70.830.942,95
1.534.085,20
57.733,83
148.972,00
0,00
1.000.322,28
68.089.829,64
71.036,70
40.000,00
31.036,70
17.551.600,00
519.748,00
674.085,00
767.751,00
660.359,00
594.483,00
659.370,00
692.270,00
754.342,00
809.457,00
894.563,00
1.006.622,00
1.090.547,00
1.318.654,00
1.380.716,00
1.451.039,00
517.921,00
0,00
50.000,00
60.000,00
200,00
20.000,00
1,00
442.980,00
50.000,00
83.000,00
1.200,00

559.156.092,85
15.873.164,00
2.980.336,00
402.181,00
7.600,00
1,00
151.931,00
27.629.325,00
178.227.898,74
167.682.504,18
14.665.254,44
11.551.378,88
13.307.787,04
2.146.992,75
25.003.220,66
50.850.311,71
2.203.723,37
35.152.033,99
11.320.449,09
11.712.684,30
305.990,60
2.040.269,30
989.522,37
2.202.435,86
3.589.803,55
2.584.662,62
62.351.696,21
1.534.085,20
157.733,83
148.972,00
97.998,70
1.077.631,71
59.335.274,77
121.337,88
60.000,00
61.337,88
16.138.561,00
519.748,00
674.085,00
767.751,00
660.359,00
594.483,00
659.370,00
692.270,00
754.342,00
809.457,00
894.563,00
1.006.622,00
1.090.547,00
1.318.654,00
1.380.716,00
0,00
517.921,00
48.000,00
66.000,00
0,00
200,00
20.000,00
1,00
442.980,00
50.000,00
83.000,00
1.200,00

NÆRØY KOMMUNE - 2018
Regnskap 2018

Regnskap 2017

22170029 GALEAS SØBLOMSTEN
22170030 NYE KSH AS
22170038 NÆRØY EIENDOM AS
22170039 NAMDALSHAGEN AS
22170041 NAMDAL REHABILITERING IKS
22170042 NÆRØY EIENDOM AS
Pensjonsmidler
22041200 PENSJONSMIDLER KLP
22041210 PENSJONSMIDLER SPK

2.000,00
0,00
753.000,00
31.020,00
35.715,00
2.230.557,00
578.920.644,00
518.607.129,00
60.313.515,00

2.000,00
34.000,00
753.000,00
31.020,00
35.715,00
2.230.557,00
544.840.450,00
480.272.882,00
64.567.568,00

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
21310901 DIV. KRAV STATEN
21310902 DIV. REF.KRAV STATEN
21310904 ANDRE REFUSJONSKRAV NAV
21350101 REF. LEKA KOMMUNE
21350102 REF. VIKNA KOMMUNE
21350106 REF. ANDRE KOMMUNER
21350914 REF. FYLKET
21375016 FORDRING OVERFOR IKS
21375017 DIVERSE FORDRINGER
21375030 FORSKUDDSBETALT FOR NÆRØYSU
21399002 FORSKUDD LØNN
21399003 LØNN INTERIMSKONTO
21399004 FOR MYE UTBETALT LØNN
21399005 REFUSJON SYKEPENGER ANSATT
21399006 AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER
21399008 PERIODISERING
21399205 REFUSJON SYKEPENGER NAV
21399281 FELIX SOSIALLÅN INN/UTBET
21399283 MOTKONTO TIL 21499282
21399373 INTERIMSKONTO KULTURHUS
21399374 INTERIMSKONTO KINO
21399422 FELIX NÆRINGSLÅN INN/UTBET
21399423 TERMINFORFALL NÆRINGSLÅN
Konserninterne kortsiktige fordringer
21475210 FORDRINGER KOMMUNALE AVGIFTE
21475220 DIVERSE FORDRINGER
21499230 INTERIMSKONTI VELFERD KONTANT
21499282 TERMINFORFALL FELIX
21499283 MOTKONTO TERMINFORFALL FELIX
21499423 TERMINFORFALL NÆRL. FELIX
Premieavvik
21914200 ARB.GIV.AVG. PREMIEAVVIK KLP
21914210 ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK SPK
21941200 PENSJONSAVVIK KLP
21941210 PREMIEAVVIK SPK
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
21000001 HOVEDKASSE OSK
21000101 VISA KONTANTKORT FLYKTNINGTJE
21000214 HÅNDKASSE KOLVEREID SKOLE
21000215 HÅNDKASSE NÆRØY UNGDOMSSKO
21000321 BETALINGSAUTOMTAT LEGEKONTO
21000371 HÅNDKASSE BJØRKÅSTUNET
21000373 HÅNDKASSE KULTURHUS
21000374 HÅNDKASSE KINO
21000510 HÅNDKASSE BIBLIOTEKET
21020011 BANKKONTO/BRUKSKONTO 4467.07.
21020012 KID-KONTNR.4467.0567599
21020013 KID-KONTONR. 4212 17 92715 EIKINK
21020015 UTSTYR ELDRESENTRET 4467.09.403
21020017 BEHOLDNINGSKONTO UTBETALINGS

369.683.077,60

232.107.756,93

51.731.659,53
5.317.684,00
24.018.829,20
33.484,00
723.146,48
5.131.575,07
314.341,00
536.042,88
26.223,00
12.733.924,58
3.101.199,13
79.601,06
20.713,00
52.251,16
2.009.539,00
-600.000,00
-1.516.885,45
92,00
184.044,02
-530.540,85
0,00
0,00
-500,00
96.896,25
8.484.416,61
568.735,96
7.413.923,99
4.320,00
645.691,85
-115.151,00
-33.104,19
22.386.674,00
1.212.170,00
-99.712,00
23.325.176,00
-2.050.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.080.327,46
60.760,00
1.000,00
391,00
996,00
13.390,00
7.816,00
2.000,00
1.720,00
3.376,00
92.326.593,18
222.311,70
3.531.859,57
158.212,05
65.843,82

62.612.036,43
3.098.065,00
19.491.453,30
152.556,00
299.044,13
1.656.152,98
203.680,00
1.505.353,51
0,00
36.482.214,52
0,00
102.966,31
-8.479,01
12.856,19
1.771.721,00
-600.000,00
-1.234.833,47
0,00
277.972,00
-505.922,28
-147.385,00
-41.775,00
-500,00
96.896,25
8.962.004,49
692.171,37
7.701.268,84
62.642,00
651.073,28
-145.151,00
0,00
19.195.919,93
1.061.952,66
69.839,27
20.207.924,00
-2.143.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.337.796,08
44.779,00
1.000,00
391,00
3.458,00
16.265,00
0,00
-2.500,00
2.470,00
0,00
71.672.823,07
506.275,30
1.557.300,71
156.197,05
65.843,82
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21020018 INNTEKTSKONTO UTBETALINGSKOR
21020019 BYGDEBOK 4467.60.05061
21020021 SMN 4467.09.03696 KOMMUNESAMME
21020037 GAVER SYKEH. 4467.09.47766
21020038 LEGEKONTORET 4467.05.63771
21020040 TOMAS ANDERSENS LEGAT, 4401.20.
21020041 OLE LØKHOLMS LEGAT, 4401.20.0379
21020042 DAMEPENGER LEGAT, 4401.20.04041
21020043 MINNEGAVER FRA AMERIKA
21020053 KLP 8317 16 09588 PLASSERINGSKON
21020055 SMN 4212 05 11356 PLASSERINGSKO
21020056 SMN 4212 05 29743 PLASSERINGSKO
21020057 KLP 8317 19 58124 PLASSERINSKONT
21098001 IKKE DISP.HUSBANKMIDLER 4467.09.2
21098002 SKATTETREKK 4467.07.04413

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
25600940 DISPOSISJONSFOND
25600945 FLYKTNINGTJENESTEN
25600947 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPPER
Bundne driftsfond
25100003 KONSESJONSAVGIFTER
25100101 FOLKEHELSEAKTIVITETER
25100102 LOKALE HELSETJENESTER - KOMMU
25100111 ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING
25100113 PÅRØRENDE KURS RUS/PSYK
25100114 BTI BARN OG UNGE
25100121 SAMHANDLINGSREFORMEN
25100130 TURLØYPEMERKING
25100131 FOLKEHELSEMIDLER
25100133 PROGRAM FOLKEHELSE
25100134 BUA
25100150 IMDI
25100151 MODULSTRUKTURERTE LÆREPLANE
25100184 NÆRØY ELDRERÅD
25100190 TOMAS ANDERSENS LEGAT, kontonu
25100191 OLE LØKHOLMS LEGAT, kontonummer
25100192 DAMEPENGER LEGAT, kontonummer 4
25100193 MINNEGAVE FOR NÆRØY 1914, konto
25100200 PROSJEKT SPRÅK 1 - 4 KLASSE
25100201 OPPFØLGINGSORDNINGEN
25100202 ETTERUTD. GRUNNSKOLE FELLES
25100206 DEKOM
25100220 DEN KULTURELLE SKOLESEKK
25100224 FORSIKRING INNBO OG LØSØRE BR
25100226 KOMPETANSEMIDLER NÆRØY UNGD
25100228 NÆRØYSUNDET SKOLE; GAPAHUK
25100230 SANSEHAGE ABELVÆR OPPVEKSTSE
25100245 KOMPETANSEHEVING BARNEHAGEO
25100249 KOMPETANSEHEVING BARNEHAGEM
25100260 NATURMØTEPLASSER
25100262 KULTURELLE SPASERSTOKK
25100266 ARRANGEMENT I BIBLIOTEKET
25100267 ARENAUTVIKLING BIBLIOTEN
25100268 KULTURMINNEPLAN
25100295 PROSJEKTM. DISTRIKTSAKTIV SKOL
25100300 FRISKLIV
25100301 GAVER TIL BRUK FOR ELDRE
25100304 KOMPETANSEMIDLER NAV
25100308 PROSJEKT ØKONOMISK SOSIALHJEL
25100310 GAVER TIL HELSESTASJONEN
25100313 PROSJEKT LOKALE HELSETJENESTE
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Regnskap 2018
1.027,00
49.857,94
41.665.417,00
480.144,11
850.827,16
3.894,71
1.247,00
12.654,36
88.778,34
21.100,00
100.738,00
107.018.434,38
29.537.355,00
804.495,14
10.048.088,00

Regnskap 2017
581,00
49.222,94
41.134.636,00
472.792,11
528.089,16
3.844,71
1.232,00
12.493,36
87.647,34
21.059,50
100.537,00
6.556.065,38
4.065.417,00
4.818.579,63
9.461.296,00

1.663.424.445,25

1.426.428.579,17

320.258.380,09

192.628.854,39

153.925.848,05
147.588.736,79
2.097.436,63
4.239.674,63
28.310.543,72
3.297,00
8.449,30
10.000,00
16.566,42
0,00
0,00
14.359,32
25.102,55
22.022,00
332.180,59
390.375,00
0,00
232.303,66
22.594,50
3.894,71
1.247,00
12.654,36
88.778,34
278.115,00
550.000,00
45.609,00
547.368,00
227.827,35
0,00
184.538,43
26.463,47
5.431,00
6.682,00
470.457,79
50.000,00
12.688,19
0,00
57.928,00
63.319,17
12.058,69
191.000,00
53.367,89
114.522,94
192.004,00
11.482,40
90.523,91

56.012.883,29
49.675.772,03
2.097.436,63
4.239.674,63
38.645.504,96
3.297,00
20.449,30
410.000,00
23.752,99
4.566,38
78.519,35
40.768,65
25.102,55
22.022,00
131.250,00
0,00
1.126.160,33
232.303,66
22.594,50
3.753,71
1.203,00
12.198,36
85.578,34
278.115,00
0,00
45.609,00
0,00
154.104,84
581.458,18
184.538,43
50.000,00
5.431,00
13.000,00
430.779,00
0,00
25.376,19
2.215,00
17.928,00
63.319,17
12.058,69
191.000,00
53.367,89
114.522,94
192.004,00
10.000,00
90.523,91
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Regnskap 2018
240.000,00
90.000,00
40.000,00
102.069,16
24.470,00
39.014,00
25.600,00
964.242,34
82.366,99
84.447,33
6.000,00
0,00
2.500,00
6.150,00
10.000,00
216.259,46
100.000,00
10.566,39
10.000,00
190.863,60
5.444,79
0,00
92.533,44
40.550,00
8.177,93
1.211,69
14.407,62
10.585,75
239.404,26
720.320,65
185.620,78
157.643,80
50.000,00
20.164.881,76
40.000,00
40.000,00
8.364.514,96
1.224,68
6.258.376,92
70.657,87
200,00
64.391,74
5.723,30
50.867,41
15.010,14
52.796,36
1.845.266,54
6.796.815,04
600,00
0,00
6.796.215,04
0,00
0,00
0,00
127.056.228,36
-16.253.601,37
-77.289.303,00
606.897.416,00
-46.747.339,82
68.995.325,71
-408.546.269,16
-4.235.570,04
-1.844.223,00
3.679.000,00
-6.510.038,04
439.691,00
0,00

25100314 SKOLEHELSTETJENESTEN
25100322 VELFERDSTILTAK
25100324 PÅRØRENDE SKOLEN
25100326 FRISKLIVSSENTRAL
25100329 OPPFØLGING DIABETIKERE
25100330 AKTIVITET
25100350 GAVER HJEMMESYKEPLEIEN
25100351 BOTILSKUDD ETABLERING
25100362 BOLIGSOSIALT ARBEID
25100370 DIV. GAVER SYKEHEIMEN
25100385 KURS/KOMP.HEV. BJØRKÅSVEGEN -2
25100386 TRIM OG VEKT PROSJEKT TVERRVEI
25100401 GAVER TIL FISKARBYEN BOKOLLEKT
25100402 GAVER TIL SJØSIDEN / BOKOLLEKTI
25100404 INTERKOMM.OPPL. I BARNEVERNET
25100408 VILTFONDET
25100411 ASFALT ODDEN RØNNINGEN
25100420 PROSJEKT JORDBRUK
25100421 GRYTBOGEN, PARKERING OG SKILTI
25100422 VANNFORVALTNING HORVEREIDVA
25100423 BEKJEMPELSE AV FREMMEDE ARTE
25100426 LESER SØKER BOK
25100436 UTBEDRINGSTILSKUDD HUSBANKEN
25100450 PROSJEKT SKOGBRUK 2009-11
25100476 SÅRBART VILT
25100477 FRILUFTSLIV, VILT OG FISKETILTAK
25100478 BIOLOGISK MANGFOLD
25100481 FISKEFOND FOR NÆRØY
25100500 REGIONALT NÆRINGSFOND
25100620 OVERSKUDD VANNGEBYR
25100630 OVERSKUDD AVLØPSGEBYR
25100640 OVERSKUDD RENOVASJONSGEBYR
25100800 OMSTILLINGSMIDLER FRA FYLKESM
25100802 KOMMUNEREFORMEN ENGANGSKO
Ubundne investeringsfond
25300100 UBUNDET INVESTERINGSFOND
Bundne investeringsfond
25500108 TILSKUDD HVPU-BOLIGER
25500224 KLP FORSIKRING NY KOLVEREID SK
25500413 ENERGIFONDET TILSKUDD OFF. BY
25500454 FJORD SEAFOOD VEI/TRAFIKKAREA
25500501 FOND UTSTYR ELDRESENTRET
25500537 "VÅRE MØTEPLASSER"
25500561 SALSBRUKET NÆRINGSOMR. 1.TR.
25500592 KJELLA VASSVERK
25500621 TILSKUDD OTTERSØY VANNVERK
25500920 EKSTRAORD.AVDRAG FORV.LÅN
Regnskapsmessig mindreforbruk
25950015 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBR
25950017 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBR
25950018 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBR
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
25990001 KAPITALKONTO
25990002 KAPITALKONTO PENSJON
25990003 KAPITALKONTO ANLEGG
25990004 KAPITALKONTO, avdrag Startlån
25990005 KAPITALKONTO, utlån Startlån
25990006 KAPITALKONTO, Bruk av lånemidler
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
25810000 ENDRING I REGNSK.PRINS. SOM PÅV
25810008 ENDRING I REGNSK.PRINS. SOM PÅV
25810093 PÅLØPTE FERIEPENGER 1991-2
25810099 ENDRING I REGNSK.PRINS. SOM PÅV
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
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Regnskap 2017
240.000,00
90.000,00
40.000,00
102.069,16
24.470,00
39.014,00
0,00
514.242,34
82.366,99
69.347,33
10.000,00
15.000,00
2.500,00
6.150,00
10.000,00
169.163,46
100.000,00
10.566,39
10.000,00
99.974,60
10.094,79
7.584,40
92.533,44
40.550,00
8.177,93
1.211,69
14.407,62
10.585,75
169.404,26
1.253.966,65
0,00
296.512,80
50.000,00
30.296.740,00
20.000,00
20.000,00
17.778.623,71
1.224,68
14.258.376,92
70.657,87
200,00
64.391,74
5.723,30
50.867,41
15.010,14
52.796,36
3.259.375,29
13.499.106,29
600,00
13.498.506,29
0,00
0,00
0,00
0,00
70.908.306,18
-42.821.320,89
-112.614.914,00
551.399.049,15
-39.425.302,41
52.921.833,43
-338.551.039,10
-4.235.570,04
-1.844.223,00
3.679.000,00
-6.510.038,04
439.691,00
0,00
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Regnskap 2018

Regnskap 2017

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
24014200 ARB.GIV.AVG. NETTO PENSJONSFO
24014210 ARB.GIV.AVG.NETTO PENSJONSFOR
24041200 BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER
24041210 BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE S
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
24519100 HUSBANKEN
24519200 SKYLDIG AVDRAG
24519300 KOMMUNALBANKEN
24519400 PÅLØPT LANGSIKTIG GJELD
24520400 KOMMUNEKREDITT
24541100 KLP
Konsernintern langsiktig gjeld

1.256.269.356,00

1.172.991.962,83

656.209.947,00
2.448.395,00
1.302.084,00
566.614.885,00
85.844.583,00
0,00
0,00
600.059.409,00
76.134.716,00
-800.000,00
363.582.268,00
0,00
7.425.000,00
153.717.425,00
0,00

657.455.364,00
4.050.468,00
1.414.194,00
559.693.833,00
92.296.869,00
0,00
0,00
515.536.598,83
77.670.700,00
-4.099.844,17
271.457.768,00
18.000.000,00
7.920.000,00
144.587.975,00
0,00

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
23214001 FORSKUDDSTREKK
23214002 PÅLEGGSTREKK
23214003 ARBEIDSGIVERAVGIFT
23214127 ARBEIDSGIVERAVGIFT PÅLØPTE FE
23214129 ARBEIDSGIVERAVGIFT PÅLØPTE FE
23214131 ARB.GIV.AVG. AV FERIEPENGER 2017
23214250 OPPGJ. KTO. SKATTEFOGDEN
23214260 SKYLDIG STATEN
23214293 MOTKONTO GRUNNLAG MVA (11.1 +
23275017 DIVERSE UBETALTE REGNINGER
23275018 SKYLDIG PRIVATE LEGER
23275020 PÅL. RENTER IKKE FORFALT
23275127 PÅLØPTE FERIEPENGER 2018
23275129 PÅLØPTE FERIEPENGER 2016
23275131 PÅLØPTE FERIEPENGER 2017
23275400 LEVERANDØRGJELD (WU)
23299040 PERIODISERT LØNN
23299041 PERIODISERT OPPTJENTE FERIEPE
23299042 PERIODISERT ARBEIDSGIVERAVGIFT
23299043 PERIODISERT ARB.GIV. ANDEL PENS
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

86.896.709,16

60.807.761,95

0,00
86.896.709,16
9.886.096,00
40.218,00
2.112.771,30
1.381.518,30
53,26
0,00
0,00
10.000.000,00
0,01
3.012.043,42
12.382,00
2.394.453,00
27.094.900,49
1.034,05
0,00
27.658.238,24
2.603.862,24
294.755,88
156.692,44
247.690,53
0,00
0,00
0,00

0,00
60.807.761,95
9.396.916,00
32.191,00
1.655.217,87
0,00
53,26
1.337.777,88
-1.892.569,00
10.000.000,00
0,01
-18.378.742,10
3.010,00
1.711.908,00
0,00
1.034,05
26.230.825,88
30.710.139,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.663.424.445,25

1.426.428.579,17

89.068.550,96

48.915.394,80

89.584.216,71
0,00
25.000.000,00
60.590.843,70
3.993.373,01
0,00
-515.665,75
0,00
-232.419,00
-283.246,75
-89.068.550,96
-89.584.216,71
515.665,75

49.579.446,77
3.030.390,89
25.000.000,00
11.501.213,38
10.047.842,50
0,00
-664.051,97
-371.892,22
-13.210,00
-278.949,75
-48.915.394,80
-49.579.446,77
664.051,97

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
29100015 ORDINÆRT LÅNEOPPTAK 2015
29100100 UBRUKT LIKVIDITETSLÅN
29100101 ORDINÆRT LÅNEOPPTAK 2016
29100102 P 9999 STARTLÅN
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
29200563 MERFORBRUK VAR AVLØP
29200565 MERFORBRUK VAR SLAM
29200566 MERFORBRUK VAR FEIING
Motkonto til memoriakontiene
29999001 MOTKONTO UBRUKTE LÅNEMIDLER
29999005 MOTKONTO MERFORBRUK VAR
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Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet :
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.
01.01.
Endring
369 683 078 232 107 757
86 896 709 60 807 762
282 786 368 171 299 995 111 486 373

Drifts- og investeringsregnskapet :
Anskaffelse av midler :
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

Beløp

Sum

591 001 098
16 183 655
81 418 379
688 603 132 688 603 132

Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

484 353 010
79 699 861
53 068 657
617 121 529 617 121 529

Anskaffelse - anvendelse av midler

71 481 604

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

40 004 770
111 486 373

Endring arbeidskapital i balansen
Differanse (forklares nedenfor)

111 486 373
0

Forklaring til differanse i arb.kapital :

Beløp

Sum
0
0
0
0
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Note 2 Pensjonsutgifter
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som
sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig
premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte
pensjonspremier.

Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

2017
1 583 339
4 547 249
5 795 206
335 382

2018
338 923
7 132 320
7 016 589
454 654

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn
pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller
senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til
2010.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle
kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av
premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2018 ved at regnskapsførte
pensjonsutgifter er kr 3.190.754 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetninger for beregning av
pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

KLP
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
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SPK
4,20 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
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Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

2017
28 879 738
25 224 785
-27 027
303
1 853 699
28 930 919
32 655 401
-3 724 482

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Betalt premie i året
Årets premieavvik (eks arb.giv.avg)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og
akkumulert premieavvik

2017

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.
Pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr
31.12.
Årets premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12

-275 517
22 504 466
-4 164 821
18 064 128
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-24 407 537
2 012 351
31 849 032
38 924 366
-7 075 334

2018

Arb.giveravg.

651 990
701
544 840
450
107 150
251

2018
28 958 499
25 285 719

Arb.giveravg.

27 786 863

652 459
467
578 920
644

5 464 663

73 538 823

3 750 480

-14 051
1 147 728
-212 406
921 271

7 075 333
18 064 128
-3 865 245
21 274 216

116 298
1 131 791
-135 632
1 112 457

33 251 526

33 275 433
29 524 953
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Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)
Gitt overfor - navn

Adresse

Barnehagen 1 AS
Naustet BA
Ottersøy Boligprosjekt - 5 %

KOLVEREID
ABELVÆR
OTTERSØY

Sum garantiansvar

Beløp pr. 31.12.
2017
2018

Utløper
dato

kr 3 589 000 kr 3 589 000
kr 100 000 kr 100 000
kr
38 438 kr
32 287

år 2022
år 2024

kr 3 727 438 kr 3 721 287

Note 4 Fordringer og gjeld til vertskommunesamarbeid
og samkommune jf. kommuneloven kap 5A § 28
Kommunal virksomhet - navn:
Kortsiktige poster
Nærøy og Vikna Fellesvassverk
PPT i Ytre Namdal
Skatteoppkreveren i Ytre Namdal
Barnevernstjenesten i Y. Namdal
Sum kortsiktige poster

31.12.2017
Fordringer

31.12.2018
Fordringer

Gjeld

kr
kr

3 432 885 kr
1 130 178 kr

kr
kr

- kr
4 563 062 kr

- kr
- kr
kr
1 513 614 kr
1 513 614 kr

Gjeld

2 209 247
2 279 819
1 106 321
5 595 388

kr
kr

-

kr
kr

1 143 279
1 143 279

-

kr
kr
kr
kr

-

Langsiktige poster

Sum langsiktige poster

kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
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-

kr
kr
kr
kr
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Husholdningsavfall

2018

KOMMUNE

Etterkalkyle

Husholdningsavfall

KOSTRA 23 - Tall i hele 1000

Husholdnin
gsavfall

Direkte driftsutgifter, internt til egne innbyggere

Driftstilskudd

Totalt
fordelt

NÆRØY

VIKNA

13,66 %

NÆRØY

11,91 %

VIKNA

66 556

66 556

9 094

0

0

0

0

Henførbare indirekte driftsutgifter

565

565

77

67

Kalkulatoriske rentekostnader, internt til egne innbyggere

774

774

106

92

0

0

0

0

5 349

5 349

731

637

0

0

0

0

Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon

Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon
Kalkulatoriske avskrivninger, internt til egne innbyggere
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon
Andre inntekter

7 929

3 894

3 894

532

464

Gebyrinntekter

69 350
65 258

69 350
65 258

9 476
8 917

8 262
7 774

Årets selvkostresultat (G-F)

-4 092

-4 092

-559

-487

0

0

0

-4 092

-4 092

-559

-487

0

0

0

0

4 092

4 092

559

487

0

0

0

0

9 459

9 459

1 292

1 127

Gebyrgrunnlag (A1+A2+B+C1+C2+D1+D2-E)

Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår
Årets resultat som skal disponeres (H1+H2)
Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd
Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd
Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)
Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd
Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)
Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100
Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100

176

176

24
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5 543

5 543

757

660

94 %

94 %

94 %

94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nærøy

8 916 345

Note 9

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) §
27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har
PPT

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27
Overføring fra Nærøy kommune (kontorkommunen)

kr

2 027 027

Overføring fra Vikna kommune

kr

2 053 075

Overføring fra Leka kommune

kr

226 744

Overføring fra Trøndelag fylkeskommune

kr

536 043

Resultat av overføringer

kr

4 842 888

Samarbeidets egne inntekter

kr

157 700

Samarbeidets driftsutgifter

kr

5 000 588

Resultat av virksomheten

kr

0

Tilbakeført deltaker kommunene

kr

-

Overført til neste driftsår

kr

-

Udekket underskudd

kr

-

Disponering av resultatet:
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Vikna

7 774 060
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Note 10 Anleggsmidler
EDButstyr,
kontormaskiner
Anskaffelseskost
01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost
31.12
Akk avskrivninger
31.12
Netto akk. og rev.
nedskrivninger
Akk. avskr. og
nedskr. 31.12.
Bokført verdi pr.
31.12
Herav finansielle
leieavtaler
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets reverserte
nedskrivninger
Tap ved salg av
anleggsmidler
Gevinst ved salg av
anleggsmidler
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Anleggsmaskiner
mv.

Brannbiler,
tekniske
anlegg

36 292
7 475
-

14 942
5 939

43 767

20 881

-32 056

-11 000

Boliger,
skoler, veier

86 474
2 381

88 855
-60 775

-100
-32 156

-11 000

-60 775

Adm.bygg,
sykehjem mv.

Tomteområder

395 429
49 286
173

322 551
11 988

444 542

334 539

SUM

33 750
824
32 926

889 438
77 069
997
965 510

-122 767

-107 421

-334 019

-1 000

-2 995

-1 028

-5 123

-123 767

-110 416

-1 028

-339 142

11 610

9 881

28 080

320 774

224 123

31 898

626 366

-2 039

-607

-2 498

-9 381

-6 050

-

-20 575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 år
Lineær

10 år
Lineær

20 år
Lineær
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-

-

-

-

6

6

1 527
40 år
Lineær

163
50 år
Lineær Ingen avskr.

1 690
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Note 11 Oversikt over vesentlige investeringer

Prosjekt
6409 Utstyr brøyting egenregi
8214 Utvidelse Kolvereid barnehage
8262 Prosjekt/utredning nye Kolvereid skole
8270 Aktivitetsområde / forprosjekt hall og basseng
8308 Utrdning / planlegging utvidelse fellesrom NBBS
8417 Opprusting kommunale bygg
8423 Samlokalisering PU
8427 Tilbygg legekontor, skadestue og ambulansemottak
8428 DPS Kolvereid
8430 Kjøp av leiligheter

Sum
Oversikten viser kun investeringsutgifter.
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Vedtatt
kostnadsramme

(tall i tusen)

Medgått Medgått
pr.
i
31.12.2017
2018

3 500
20 000
128 800
5 000
3 375
4 000
10 000
6 000
8 000
12 476

173
9 718
215
475
-

3 197
492
25 523
1 151
91
4 628
2 167
1 152
8 201
7 476

201 151

10 581

54 078

Medgått Gjenstår
pr.
av
31.12.2018 bevilging

3 197
665
35 241
1 151
306
4 628 2 642
1 152
8 201 7 476

64 659

303
19 335
93 559
3 849
3 069
628
7 358
4 848
201
5 000

136 492
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Iflg. Nærøy kommunes finansreglement skal minimum 1/3 av langsiktig gjeld ha fast rente, og 1/3 av langsiktig gjeld
ha flytende rente. De resterende 1/3 av langsiktig gjeld kan man fritt velge om man vil ha fast eller flytende. Ifølge
vedtak i kommunestyret desember 2014 kan rådmannen allikevel binde inntil 100% av langsiktig gjeld med fast rente.
Langsiktig gjeld med 3 mnd Nibor og fast rente

Grupper
3 mnd Nibor
3 mnd Nibor
3 mnd Nibor
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente
Fastrente

Motpart /
Motpartsnavn
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KommunalBanken
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt
KLP Kommunekreditt

Restgjeld etter Gjeldende Rentetype / Marginbinding Fastrente
termin
rente
Margin
utløpsdato utløpsdato
106 422 548,00
1,7300%
78 193 604,00
1,7300%
0,4500%
18.12.2024 18.12.2024
28 228 944,00
1,7300%
0,4500%
18.12.2024 18.12.2024
407 309 215,00
2,1187%
6 650 000,00
1,6300%
15.06.2019
6 500 000,00
1,8600%
12.05.2023
14 333 390,00
1,7700%
18.05.2021
51 150 000,00
1,5600%
25.05.2020
17 471 190,00
1,9400%
25.11.2021
7 488 000,00
2,3900%
19.12.2025
7 858 500,00
2,4200%
11.12.2023
17 876 000,00
2,6200%
20.09.2028
24 264 710,00
1,7900%
08.02.2021
50 210 000,00
2,6800%
25.09.2028
49 790 000,00
2,5800%
25.09.2028
8 250 000,00
1,8590%
12.09.2020
6 750 000,00
2,4700%
01.10.2019
23 610 000,00
2,4000%
27.08.2019
19 890 000,00
2,4500%
01.10.2019
14 907 300,00
2,0900%
10.02.2023
29 374 125,00
1,5900%
19.02.2020
6 035 000,00
2,4545%
11.08.2025
27 621 000,00
1,6900%
13.08.2021
17 280 000,00
1,9700%
23.11.2022

Sluttdato

17.03.2027
16.06.2027
16.06.2031
13.11.2028
15.05.2040
27.11.2051
27.11.2051
19.12.2036
11.06.2038
21.03.2039
06.02.2035
25.09.2053
25.09.2053
10.09.2029
21.12.2027
10.10.2033
10.10.2033
09.02.2037
19.02.2035
11.02.2036
12.02.2037
24.11.2042

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte
avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån,
opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.
2017

2018

Mottatte avdrag på startlån

-8 596 164,78

-7 322 031,00

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet

11 153 633,06

8 736 140,00

Avsetning til/bruk av avdragsfond

-2 557 468,28

-3 259 375,00

3 259 375,29

1 845 266,00

Saldo avdragsfond 31.12. Balansekonto 25500920
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Note 13 Endringer i regnskapsprinsipp
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2018 av følgende poster:

År
Utbetalte feriepenger
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse
Påløpte renter
Varebeholdning
Kompensasjon for mva
Obligasjoner
Innlemming av lærlingetilskudd
Tilskudd til ressurskrevende brukere

1993
1994
2001
2001
2001
2001
2003
2008

Utgift

Inntekt

6 510 038
0
1 844 223
0
0
0

Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tusen)
8 354 261

Dette framkommer i balansen på følgende kontoer
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
Sum

0
439 691
0
3 679 000
4 118 691

31.12.2017 31.12.2018
4 235 570 4 235 570
0
0
4 235 570 4 235 570

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:

Utgift

Følgende endringer
Sum endringer i regnskapsprinsipp

Inntekt
0
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Note 15 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Årsverk
Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca. 372.
Lønn og
Lønn og
annen
annen
godtgjørelse godtgjørelse
Ytelser til ledende personer
2017
2018
Rådmann
kr 897 819 kr 975 000
Ordfører
kr 829 411 kr 852 666

Utgiftsgodgjørelse
2018
kr
kr
51 677

Naturalytelser
kr
kr

2018
5 933
4 392

Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør
kr 828 000,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, særattestasjoner, forvaltningsrevisjon, revisjon
av overformynderi, samt deltakelser i kontrollutvalg mm. forvaltningsrevisjon og diverse
attestasjonsoppdrag.
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Note 16 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse
Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale
Foretak/samarbeid
Namdal rehabilitering, Høylandet 3,85 % andel av gjeld
Namdal rehabilitering, Høylandet 3,85 % andel av gjeld
Namdal rehabilitering, Høylandet 3,85 % andel av gjeld
Retura MNA andel tilsvarer 13,5 % av befolkningen
Ytre Namdal Vekst 50 % eierandel
Ytre Namdal Vekst 50 % eierandel
KomRev Trøndelag IKS 2,14 % eierandel

31.12.2017
612 900
619 100
282 857
4 988 681
12 200 000
2 675 864
2 277 635
23 657 037

31.12.2018 utløpsdato
596 980
01.06.2056
603 020
01.06.2056
265 714
01.06.2034
4 581 704 2019 - 2042
11 793 333
14.07.2047
2 491 322
30.04.2032
2 232 268
22 564 341

Sannsynligheten for at kommunen må innfri selskapenes forpliktelser vurderes til å være liten.

Note 17 Netto driftsresultat
Netto driftsresultat iht. årsregnskapet
For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om
hvordan driften i kommunen har vært siste år, må det korrigeres
for følgende forhold:
- Bruk av bundne fond
+ Avsetning til bundne fond
-/+ Uvanlige gevinster fra salg av finansielle anleggsmidler
-/+ Andre uvanlige og vesentlige inntekter / utgifter
Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet

2017
-56 034 646

2018
-83 809 975

-3 820 296
33 088 682
0
0
-26 766 260

-10 907 018
2 816 319
0
-91 900 674

Note 18 Spesifiaksjon av vesentlige poster og transaksjoner
Nærøy kommune har en tvistesak vedr refusjonskrav for elever som har gått på skole i Rennebu
kommune. Nærøy kommune mener elevene skulle vært bostedsregistrert i Rennebu, og har
foreløpig ikke bokført og betalt kravet for perioden 2015 - 2018 på til sammen kr 861.886,-.
Nærøy kommune har også en omtvistet sak vedr økning i tomtefeste pålydende kr 591.300,som pr dato ikke er bokført.
Nærøy har i 2018 mottatt 67,1 mill. kroner fra havbruksfondet som inngår i driftsinntektene.
Nærøy kommune fører regnskapet for engangskostnader tilknyttet kommunesammenslåingen.
Kommunens driftsresultat er belastet med 7,9 mill. kroner i tilknytning komm.reformen.
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Note 19 Gebyrfinansierte selvkosttjenester – Etterkalkyle 2018

30

NÆRØY KOMMUNE - 2018

31

NÆRØY KOMMUNE - 2018

32

NÆRØY KOMMUNE - 2018

33

NÆRØY KOMMUNE - 2018

34

NÆRØY KOMMUNE - 2018

35

NÆRØY KOMMUNE - 2018

36

NÆRØY KOMMUNE - 2018

37

Nærøy kommune
Årsmelding 2018

Innhold
1
2

Innledning .................................................................................................................. 5
Bakgrunn – generelt ................................................................................................ 13
2.1
Politisk organisering .......................................................................................... 13
2.2
Administrativ organisering .............................................................................. 14
2.3
Befolkningsutvikling 2007 – 2018 .................................................................... 15
3
Årsberetning – vurderinger og kommentarer ...................................................... 16
3.1
Investeringsregnskap 2018 – Hovedoversikt .................................................... 19
3.2
Driftsregnskap 2018 - Hovedoversikt ............................................................... 21
3.2.1 Regnskap pr ansvar/avd med avvik i forhold til revidert budsjett ................ 22
3.2.2 Driftsresultat .................................................................................................. 24
3.2.3 Skatteinntekter ............................................................................................... 25
3.2.4 Rammetilskudd.............................................................................................. 26
3.2.5 Øvrige driftsinntekter .................................................................................... 28
3.2.6 Sum driftsutgifter .......................................................................................... 29
3.2.7 Pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift .......................................................... 29
3.2.8 Renter og avdrag ........................................................................................... 30
3.3
Balansen ............................................................................................................ 31
3.3.1 Likviditetsanalyse.......................................................................................... 31
3.3.2 Egenkapital, fond .......................................................................................... 32
3.3.3 Aksjer og andeler i varig eie ......................................................................... 33
3.3.4 Langsiktig gjeld ............................................................................................. 33
3.4
Finansforvaltning .............................................................................................. 35
3.5
Garantiansvar .................................................................................................... 36
4
Arbeidstakere, sysselsetting og likestilling (2018) ................................................ 37
5
Kommunens drift .................................................................................................... 42
5.1
Rådmannens stab ............................................................................................... 42
5.1.1 Ansvar 100 - Rådmann .................................................................................. 42
5.1.2 Ansvar 101 - Innvandringstjenesten .............................................................. 44
5.1.3 Ansvar 160 - Servicekontoret ........................................................................ 44
5.2
Oppvekst- og kulturavdelingen ......................................................................... 45
5.2.1 Ansvar 200 – Oppvekst- og kultursjefen....................................................... 49
5.2.2 Ansvar 220 Abelvær oppvekstsenter............................................................. 50
5.2.3 Ansvar 222 – Foldereid oppvekstsenter ........................................................ 50
5.2.4 Ansvar 223 – Gravvik oppvekstsenter .......................................................... 52
5.2.5 Ansvar 224 – Kolvereid skole ....................................................................... 53
5.2.6 Ansvar 226 – Nærøy ungdomsskole ............................................................. 54
5.2.7 Ansvar 228 – Nærøysundet skole.................................................................. 55
5.2.8 Ansvar 229 – Værum barnehage ................................................................... 56
5.2.9 Ansvar 240 – Kolvereid barnehage ............................................................... 56
5.2.10
Ansvar 260 – Kultur og fritid .................................................................... 57
5.3
Helse- og sosialavdelingen ................................................................................ 61
5.3.1 Helse og sosialsjef ......................................................................................... 61
5.3.2 Ansvar 301 NAV ........................................................................................... 63
5.3.3 Ansvar 320 og 330 Nærøy bo og behandlingssenter..................................... 66
5.3.4 Ansvar 340 Miljøtjenesten ............................................................................ 67
5.3.5 Ansvar 350 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp............................................ 68
5.3.6 Ansvar 360 Rus og psykiatritjeneste ............................................................. 69

3

5.3.7 Ansvar 370, tjenester i bokollektiv ............................................................... 70
5.3.8 Ansvar 380 Forebyggende enhet ................................................................... 71
5.4
Drift- og utviklingsavdelingen .......................................................................... 76
5.4.1 Drifts- og utviklingssjef (400) ....................................................................... 77
5.4.2 Bygningssjef (410) ....................................................................................... 77
5.4.3 Kommuneingeniør (411) ............................................................................... 78
5.4.4 Brannsjef (412) .............................................................................................. 79
5.4.5 Bygg- og eiendomssjef (413) ........................................................................ 79
5.4.6 Jordbrukssjef (420) ....................................................................................... 80
5.4.7 Skogbrukssjef (421) ...................................................................................... 81
5.4.8 VAR-området ................................................................................................ 82
6
Investeringsprosjekter 2018 ................................................................................... 83
7
Vedlegg til årsmeldingen ........................................................................................ 87

4

1 Innledning
Økonomi
Kommunens driftsinntekter økte med 1,4 prosent, og man har en tilsvarende økning i
driftsutgiftene. For å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling blir det også fremover
viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i kommunens inntekter. Det er viktig å være
klar over den høye skatteveksten vi fikk også i 2018. For Nærøy kommune utgjorde
inntekter fra havbruksfondet i overkant av 67,1 mill. kroner.
Utgjør langsiktig gjeld over 100 prosent av inntektene anses kommunen svært eksponert
ovenfor renteendringer (renteeksponeringsindikatoren). Nærøy kommune ligger ved
utgangen av 2018 på 114 %, og ligger i faresonen hva gjelder renteeksponering ved
fremtidig renteøkning. I siste renteprognoser fra Norges Bank er økning i rentebanen
fremskyndet, selv om omfanget i økningen synes noe mer usikkert enn hva som tidligere
har vært antydet. Første renteøkning på over 7 år kom høsten 2018, og det kan forventes
ytterligere økning i løpet av 2019.
Kommunens lånegjeld har økt de siste årene, og forventes å øke i løpet av 2019 og 2020,
noe som også gir seg utslag i høye rente- og avdragsutgifter. Bygging av nye Kolvereid
skole medfører i seg selv låneopptak på ca. 80 mill. kroner. En lav flytende rente
kombinert med inngåelse av gunstige fastrenteavtaler har medført at kommunens
gjennomsnittlige lånerenter har vært lav også i 2018, med en gj.sn lånerenter på 2 %. En
stor andel av lånegjelden er bundet i fastrenteavtaler, noe som vil medføre en større
forutsigbarhet og redusere konsekvensene av fremtidige renteøkninger. Det vil fortsatt
være et viktig fokus- og satsingsområde å få lånegjelden ned til et nivå som bidrar til å
sikre handlingsrom og en bærekraftig økonomi, også når vi snart skal inn i Nærøysund
kommune.
Kommunesammenslåingsarbeidet i 2018
Etter at Stortinget gjorde sitt endelige vedtak om sammenslåing av Nærøy og Vikna i
desember 2017 har sammenslåingsprosessen preget 2018.
Fellesnemnda for den nye kommunen hadde sitt første møte i mars 2018. Nærøyordfører
Steinar Aspli ble valgt til leder for fellesnemnda, viknaordfører Amund Hellesø ble valgt
til leder for arbeidsutvalget.
I april 2018 ble det vedtatt at navnet på den nye kommunen skulle være Nærøysund.
Samtidig lå forskrift om sammenslåing klar. Omstillingsdokumentet for den nye
kommunen ble vedtatt i juni.
Stillingen som prosjektleder/rådmann for Nærøysund kommune ble utlyst i april. Hege
Sørlie ble tilsatt i stillingen i juni. Hun tiltrådte som prosjektleder 1. oktober. Før Hege
Sørlie tiltrådte fungerte Snorre Glørstad som prosjektleder.
I oktober ble det vedtatt at Nærøysund kommune skal ha en delt kommunesenterfunksjon
der Kolvereid og Rørvik er likestilte senter som skal dele på oppgavene. Det ble vedtatt at
Helse og velferd samt Strategi og samfunn skal lokaliseres på Kolvereid, mens Oppvekst
og Familie samt Teknisk skal ha tilhold i Rørvik. Ordfører og rådmann skal ha kontor på
begge steder. Senere er det bestemt at Nav-kontoret for Nærøysund, samt økonomi skal
ha tilhold på Kolvereid, mens IT, HR og stabstjenester skal ha hovedkontor i Rørvik.
I november ble de første kommunalsjefene tilsatt. Samtidig var kommunikasjonsrådgiver
på plass. De øvrige stillingene i den strategiske ledelsen i Nærøysund ble tilsatt på nyåret
i 2019.
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Næring i Ytre Namdal (NYN)
Omstillingsprosjektet ble avsluttet i september/oktober 2016. Kommunene besluttet å
videreføre selskapet i en prosjektperiode på 3 år under navnet Næring i Ytre Namdal IKS.
Det ble i 2018 ansatt ny daglig leder som startet sitt arbeide i august.
Styret i selskapet består av rådmenn og næringsansvarlige fra hver av kommunene Vikna,
Leka og Nærøy. Mye av dialogen knyttet til felles næringsutvikling foregår gjennom
NYN, hvor rullering av Strategisk næringsplan i et tett samarbeid med næringslivet blir et
av hovedsatsningsområdene i tiden framover.
Arbeidsutvalget i Nærøysund kommune har tatt initiativ til å drøfte framtidig struktur på
næringsarbeidet. Og det ble nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å utrede denne
strukturen.
Oppvekst og kultur
Samarbeid i nettverk er vesentlig for ansatte i oppvekst og kulturavdelingen. Dette gjelder
på ledernivå der avdelingen månedlig har faste ledermøter. I tillegg har kultur og fritid
interne nettverk, skolene har fagnettverk, og barnehagene har styrernettverk og
pedledernettverk.
Nettverket benyttes til å skape relasjoner mellom ulike fagfelt, samtidig som nettverkene
benyttes til kompetanseheving, erfaringsdeling og utvikling av en systematisk
arbeidsform som fremmer kvalitet i hele avdelingen.
I skolesektoren eksisterer det også ledernettverk og nettverk i fagene norsk, engelsk og
matematikk på tvers av kommunene i Ytre Namdal og på tvers av grunnskole og
videregående skole.
Nettverkene er etablert for å skape en systematikk i avdelingen samtidig som
arbeidsformen er viktig med tanke på kunnskapsutvikling og innovasjon det å lede
endringsprosesser.
Nærøy kommune deltar også i flere utviklingsprosjekter. Erfaringer fra disse er at blant
annet at ledernes eierskap til prosjektene og deres funksjon som pådrivere på sin enhet
har stor betydning for utvikling av de ansattes kompetanse. Dette arbeidet er ytterligere
styrket gjennom oppfølgingsordningen som er et tilbud fra Utdanningsdirektoratet.
Nærøy kommune fikk tilbud om veilederkorps, som kommunen takket ja til. Dette
samarbeidet startet i 2018 og ønskes videreført til våre 2020. Å øke kompetansen knyttet
til å kunne planlegge og gjennomføre de ulike fasene i et utviklingsarbeid har vært et
tema, i tillegg til at skolelederne har gjennomført omfattende analyser av elevresultater,
og utviklet arbeidsmåter for å forbedre elevenes ferdigheter, både på kort og lang sikt.
Ledergruppen har også samarbeidet om innføringen av digitale verktøy i skolen, og
utarbeidet oppgaver som er utført av de ansatte på den enkelte skole, knyttet til
undervisning, refleksjon og deling.
Kommunen har siden 2016 deltatt i prosjektet SPRÅK og Bedre Læringsmiljø, og disse
ble avsluttet våren 2018. Samtidig planla kommunen en digitalisering av grunnskolen, og
i høst ble det gjennomført en omfattende skolering av alle lærere på alle klassetrinn.
Digitaliseringsstrategi for oppvekst i Nærøy tar utgangspunkt i Framtid, fornyelse og
digitalisering som er en digitaliseringsstrategi for grunnskolen fra 2017 – 2021, utgitt av
Kunnskapsdepartementet.
Nærøys strategi for digitalisering er så vidt iverksatt, og resultatmål for 18/19 skal
evalueres til våren.
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Digitaliseringen tar utgangspunkt i Vurdering for læring, og den gode økta er sentral i alle
undervisningstimer. Det er vesentlig at læringsbrettet blir et digitalt hjelpemiddel, og et
supplement i undervisningen, og bidrar til mer variasjon, økt motivasjon og økt
læringstrykk.
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Helse og sosial
Helse og sosialavdelingen har som arbeidsmål å gi gode helsetjenester til befolkningen.
Med initiativ fra funksjonshemmedes råd er vårt tilbakemeldingsskjema som er plassert
rundt omkring i tjenestene forbedret og tilbakemeldingen behandles i kvalitetsutvalg 1x
pr. mnd.
Det er brukerrepresentasjon i kvalitetsutvalget i helse og sosial. Videre innkalles
brukerrepresentanter inn i alt pågående planarbeid, enten som direkte medlem av
arbeidsgruppen eller som referansegruppe.
Enhetene har system for møter med brukere og evt. pårørende. Det er pågående
kvalitetsarbeid i alle enhetene, og i 2018 har det i tillegg til de årlige opplæringer og
oppdateringer vært fokus på arbeidsmiljø, ernæringsarbeid, velferdsteknologi og
hverdagsmestring.
Kompetanseplan ble utarbeidet i 2018 og vedtatt høst 2018. For å sikre god kvalitet i
tjenesten og for å rekruttere og beholde kompetente ansatte er det viktig at vi har gode
plan for opplæring. I 2018 har 18 fullført utdanning på videregående eller høyskolenivå
og 17 er under et utdanningsløp, tilsammen 35 personer. Gode tilskuddordninger fra
Fylkesmannen bidrar til at Nærøy kommune i tørre grad enn tidligere år kan gi tilbud om
utdanning og videreutdanning uten at det blir en økonomisk belastning for ansatte.
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Internundervisning planlegges for et ½ år og det er ukentlige opplæringstiltak i ulike
tema. Det er videre noen tema der ansatte må gjennomføre undervisningsopplegget
digitalt gjennom NHI, eksempelvis legemiddelhåndtering.
Forebyggende enhet er etablert, og Steam fortsetter som tidligere, og det har i 2018 vært
vurdert om Steam/Ytre Namdal Vekst som en del av aktivitets og arbeidstilbudet, kan
drifte BUA.
Prosjektet hverdagsteknologi har pågått i hele 2018. Egen prosjektgruppe er etablert.
Anbudsdokumenter vil utarbeides vår 2019. Varslings og trygghetsteknologi vil være
første prioritet. Det ble etablert et hverdagsmestringsteam og prosjektet hverdagsmestring
er avsluttet med positive resultater.
Det ble etablert et helgebasert avlastningstilbud til yngre senile demente høsten 2018. Det
skal være en prøveordning i et ½ år. Deretter skal tilbudet evalueres våren 2019, for å
vurdere om det skal være et varig tilbud.
Miljøtjenesten er i gang med å rehabilitere og å bygge nye boliger i Tverrveien
Det er utarbeidet tegninger til ny skadestue, ambulansemottak og andre kontorfasiliteter
på legekontorer. Det er innredet eget område for mobilt røntgen ved legekontoret
Det er ikke kommet i gang med planlegging av nytt bofellesskap i rus og psykiatrienheten
Det er avtalt og planlagt oppstart på utvidelse av fellesarealet på NBBS
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Drifts- og utviklingsavdelingen
Drifts- og utviklingsavdelingen har i 2018 hatt fokus på planlegging, gjennomføring av
planer, prosjektoppfølging og god service.
Av planer og tiltak som det er vært jobbet med i 2018, kan følgende nevnes:
-

Kommunedelplan Kolvereid

-

Mulighetsstudie Kolvereid sentrum

-

Kystlandbruket – jobbe frem prosjekt

-

Skogprosjektet
10

-

Bekjemping fremmede skadelige arter

-

Klimaskog – avsluttet i 2018

-

Tømmerkai i Ytre Namdal – tildelt tilskudd

-

Vanndirektivet – med fokus rundt Horvereidvannet – kartlegging/tilsyn

-

Vannforsyning Nærøysund – grunnlagsanalyser/kartlegginger/prosjektplan

Avdelingen har også har fokus på gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter og
tilrettelegge for en mer digitalisert drift.
Tjenesteproduksjon på avdelingen har gått som planlagt. Det har vært stor aktivitet når
det gjelder bygge- og delingssaker og vi har ytt god service ved henvendelser gjennom
rask saksbehandling og god rettledning.
Arbeid med opprusting av kommunale veger ble gjennomført ihht oppsatte plan i
Hovedplan veg.
I Nærøy er trenden som ellers i landet, vi får færre aktive bruksenheter. Vi hatt en
nedgang i antall foretak fra 129 i 2017 til 127 i 2018. Det ble hentet melk fra 57 foretak,
27 av disse hadde melkerobot. Melkeproduksjonen er stabil, vi er fjerde største i
Trøndelag med 14,7 mill. liter i disponibel kvote (14,2 i grunnkvote). Når det gjelder
kjøtt har det vært en liten nedgang i antall kg levert slakteri fra 2016-2017. Tall fra 2018
er ikke klar enda.
Investeringsbudsjettet har gjort det mulig å gjennomføre og starte opp med betydelige
prosjekter. Avdelingen har gjennomført prosjekter til en verdi av ca. kr. 70 000 000,-.
Sykefravær
Sykefraværet varierer i enhetene. Noen tjenester har svært lavt fravær, andre ligger på et
vedvarende høyt fravær gjennom året. Det er viktig å ha fokus på et forebyggende arbeid
og god oppfølging av arbeidstakere som blir sykmeldte.
IA avtalen medfører at man skal jobbe strukturert med forebygging og oppfølging av
sykmeldte. NAV arbeidslivssenter har en kontaktperson til disposisjon for kommunen, til
både forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er store forskjeller på avdelingene
hvor mye arbeidslivssenteret er brukt. ANT bedriftshelsetjeneste benyttes til å årlig
kartlegge arbeidsmiljøet og utarbeider deretter en handlingsplan for hver avdeling.
Bedriftshelsetjenesten benyttes også generelt og til individrettet sykefraværsarbeid. I
2018 startet vi med ROS analyser på avdelingene, dette fullfører vi på alle avdelinger i
2019.
Den nye IA avtalen har en målsetning om at sykefraværet skal reduseres med 10%. Med
et sykefravær på 8% i 2018 er målet at sykefraværet skal ned på 7,2%. Nærøy kommune
hadde et mål i den forrige IA avtalen at sykefraværet skulle ned til 6,5%.
I NED prosjektet IA-ledelse 2.0 har Nærøy kommune valgt tre enheter der sykefraværet
vil bli systematisk oppfulgt. Det var 103 ansatte som deltok denne undersøkelsen i
Kolvereid barnehage, rus-psykiatri tjenesten og avdeling for bokollektiv.
Ved hjelp av bedriftshelsetjenesten gjennomførte vi en medarbeiderundersøkelse i
November 2018. Formålet med undersøkelsen var at den skulle bidra til å redusere
sykefravær og øke engasjement, motivasjon og trivsel. Videre ble det fokusert på
«årsaker» til sykefravær som bidro til å prioritere forbedringstiltak. Vi samarbeidet med
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NAV arbeidslivsenter for å sette inn forebyggende tiltak. Vi skal fortsette å følge opp
sykefraværet i Nærøy kommune i 2019.
Utsiktene for 2019
Bygging av ny barneskole gjennomføres i 2019 / 2020 som planlagt - innenfor tid og
budsjett. Planlegging av hall og svømmebasseng er godt i gang og det forventes
byggestart i løpet av siste halvår i 2019. Arbeidet med kommunesammenslåing går som
planlagt og Nærøy kommune er dermed inne i sitt siste driftsår. Organisasjonen har en
betydelig arbeidsbelastning i det å drifte, avvikle og skape en nye organisasjon.
Oppsummering av driftsåret 2018
Budsjettet 2018 hadde følgende økonomiske måltall:
Driftsresultat 1,75- 2 % av brutto driftsinntekter. Resultat for 2018 er 4, 69 % (eks.
havbruksfond). Netto lånegjeld ikke over 75% av kommunens brutto driftsinntekt.
Resultat for 2018 er på ca. 74 %. Disposisjonsfond minimum 5-6 % av brutto
driftsutgifter. Resultat for 2018 er 26 %.
Nærøy kommune har i også i 2018 arbeidet med flere større prosjekter, Egne ressurser
med prosjektledelse som også har økonomisk kompetanse vil være nøkkelen for en
vellykket gjennomføring.
Nærøy kommune og etter hvert Nærøysund kommune må ha fokus på tett oppfølgning og
budsjettdisiplin bare gjennom dette vil en kunne sikre framtidig handlekraft.
Nærøy har sammen med Vikna og Leka igangsatt en stor utbygging av bredbånd gjennom
NKOM finansiering. Kommunen har på de fleste områder nådd de målene som ble
vedtatt for budsjettåret 2018.
Medarbeidere i alle deler av organisasjonen har gjennom sitt arbeid bidratt til velferd og
utvikling for våre innbyggere.
Jeg vil rette en takk til alle ansatte for god innsats i året som gikk.
Helge Thorsen
Rådmann
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2 Bakgrunn – generelt
2.1 Politisk organisering
Politisk organisering av Nærøy kommune pr. 31.12.2018

Kommunestyret
27 representanter
Kontrollutvalget

Formannskapet
9 representanter

Utvalg for helse- og sosial

Utvalg for drift og utvikling

Utvalg for oppvekst og kultur

Administrasjonsutvalget

Råd, styrer m. m

Viltutvalget

Skissen over viser den politiske organiseringen av Nærøy kommune.
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og består av 27 folkevalgte
representanter.
Formannskapet består av 9 representanter. Formannskapet er satt sammen av
representanter fra Senterpartiet (3), Sosialistisk Venstreparti (1), Høyre (1), Kristelig
Folkeparti (1) og Arbeiderpartiet (3).
Kontrollutvalget består av 3 representanter. Venstre har i perioden overtatt lederen.
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2.2 Administrativ organisering
Rådmann
Helge Thorsen
Ass. rådmann
Camilla M. Vågan

Økonomisjef
Fred Erik Moen

Offentlig servicekontor
Fagkonsulent regnskap Kirsti M Sætran
Fagkonsulent lønn Aud H Kjølstad
Skatteoppkrever Marit Borgan

Personalsjef
Tore B. Mellingsæter
It-sjef
Tor Christiansen

Innvandringstjenesten
Monica Vannebo

Folkehelsekoordinator
Anne-Lene F. Gregersen

Drifts- og utviklingssjef
Håvard Hernes

Innkjøpsansvarlig
Kenneth Haug

Helse- og sosialsjef
Marit Pedersen

Oppvekst- og kultursjef
Kirsti Sandnes Fjær

Den administrative organiseringen av Nærøy kommune er slik skissen over viser.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. I rådmannens stab inngår ulike
støttefunksjoner som servicekontor, personal, økonomi, IT og folkehelsekoordinator.
Nærøy kommune er vertskommune for de interkommunale prosjektene knyttet til
infrastruktur og lokale helsetjenester – psykiatri, rus og somatikk. Organisatorisk er disse
plassert i rådmannens stab.
Helse- og sosialavdelingen er den største avdelingen, sett i forhold til brutto budsjett og
antall ansatte. Deretter følger oppvekst- og kulturavdelingen. Hver avdeling ledes av en
avdelingssjef. Innenfor hver avdeling er det flere ansvars- og tjenesteområder.
Ved utgangen av 2018 var det 516 ansatte i Nærøy kommune. Disse utførte 413 årsverk.
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2.3 Befolkningsutvikling 2007 – 2018
Folketall
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Grafen over viser antall innbyggere i Nærøy kommune pr 31.12. i perioden 2008 – 2018.

Som det fremgår av illustrasjonen over har det vært en nedgang i befolkningen de siste to
år, og folketallet var ved utgangen av 2018 5072 personer. Dette er en reduksjon på 45
personer i løpet av året, som i hovedsak kan forklares ved fødselsoverskudd på 5 personer
(født 49/døde 46), netto innvandring 35 personer, innflyttet 203 personer og utflyttet 287
personer. Nærøy kommune hadde størst andel utflyttinger i 3. og fjerde kvartal 2018.
For å opprettholde og øke folketallet er det viktig at det satses aktivt på å trygge dagens
arbeidsplasser samtidig som det legges til rette for å skape nye varige arbeidsplasser.
I tillegg vil det å kunne tilby et godt oppvekstmiljø, et rikt og variert kulturtilbud, samt
tilgang på boliger være viktige faktorer i forhold til å opprettholde befolkningstallet og
for å kunne være attraktiv for nye innbyggere.

Befolkningsutvikling
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5051 Nærøy
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Samlet sett viser statistikken en positiv befolkningsutvikling i Nærøy og Vikna de siste 4
årene. Vikna kommune har hatt den største økningen i antall innbyggere med 191
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innbyggere i perioden 2015 – 2018, mens det i Nærøy har vært en reduksjon i samme
periode på 54 innbyggere.

3 Årsberetning – vurderinger og kommentarer
Årsberetningen skal i henhold til Kommuneloven § 48 inneholde opplysninger om
forhold som er viktige for å bedømme kommunens stilling og resultatet av virksomheten.
Den skal rapportere aktivitet og økonomi og foreta analyse i en videre forstand, som ikke
fremgår av årsregnskapet.
Kommunes årsregnskap for 2018 fremlegges med et samlet mindreforbruk på 6,8 mill.
kroner. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 83,8 mill. kroner inkl inntekt fra
havbruksfondet på 67,1 mill. kroner i 2018. Korrigert for mottatte midler havbruksfond
og bokførte utgifter tilknyttet kommunesammenslåingen på 9,7 mill. kroner viser
regnskapet et korrigert netto driftsresultat på 24,6 mill. kroner, som utgjør 4,69 % av
samlede driftsinntekter (eks inntekt fra havbruksfond).

Netto driftresultat i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
4,69
5

3,85

4
3

2,1

2,3

2
1
0
Nærøy 2018

Vikna 2018

Landet u/Oslo 2018

Trøndelag 2018

Kommunens disposisjonsfond vil etter dette være på 160,7 mill. kr dersom hele
mindreforbruket i 2018 avsettes til disposisjonsfond. Det tilsvarer 27 % av brutto
driftsinntekter, og gir muligheter for en andel egenkapitalfinansiering av fremtidige
investeringsprosjekter.
Det er investert til sammen 79,7 mill. kr i anleggsmidler i 2018. Kommunens samlede
lånegjeld økt fra 515 mill. kr i 2017 til 600 mill. kroner i 2018. Dette gir en lånegjeld på
ca. 114 % av brutto driftsinntekter (eks havbruksfond) som ligger over anbefalt nivå på
100 %, men rentenivået er fortsatt lavt og gjennomsnittsrenten på låneporteføljen var på 2
% i 2018. Kommunen bør allikevel tilstrebe å ha en lånegjeld som ikke overstiger
anbefalt nivå i det lange løp. Dette for å sikre nødvendig handlingsrom også i årene
fremover.
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Hovedtrekkene i økonomien i 2018 og utfordringer fremover
Kommunens driftsinntekter økte med 1,4 prosent tilsvarende 7,2 mill. kroner fra 2017
til 2018 (ekskl. midler til kommunereform og fra havbruksfondet), og driftsutgiftene økte
med 6,7 mill. kroner, tilsvarende 1,38 % i samme periode (korrigert for utgifter til
kommunesammenslåingen). Det betyr at driftsinntektene og driftsutgiftene økte omtrent
like mye i 2018. For å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling blir det også fremover
viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i kommunens inntekter. Det er viktig å være
klar over den høye skatteveksten som har vært også i 2018. Det kan ikke forventes
fortsatt vekst i skatteinngangen i 2019, og veksten i 2018 vil derfor være et forskudd på
skatteinntektene for 2019. Kommunen har i 2018 også mottatt første utbetaling fra
havbruksfondet. For Nærøy kommune utgjorde inntekter fra havbruksfondet i overkant av
67,1 mill. kroner. Dette var midler det ikke var budsjettert med.
Høy lånegjeld kombinert med offensive investeringsbudsjetter i planperioden vil kunne
by på driftsmessige utfordringer for kommunen fremover.
Lånegjeld
Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) som andel av brutto driftsinntekter
forteller noe om hvor eksponert kommunen er for renteendringer. Utgjør gjelden over 100
prosent av inntektene anses kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer
(renteeksponeringsindikatoren). Nærøy kommune ligger ved utgangen av 2018 på i
overkant av 114 %, og ligger i faresonen hva gjelder renteeksponering ved fremtidig
renteøkning. Renteprognosen fra Norges Bank viser en økning i rentebanen, og det må
forventes en ny økning i lånerentene i løpet av 2019.

Kommunens lånegjeld har økt de siste årene, og forventes å øke i løpet av 2019 og 2020,
noe som også gir seg utslag i økte rente- og avdragsutgifter. Bygging av nye Kolvereid
skole medfører i seg selv låneopptak på ca. 80 mill. kroner. Videre vil blant annet
bygging av hall og basseng samt påbygg Kolvereid barnehage medføre behov for økt
låneopptak. En lav flytende rente kombinert med inngåelse av gunstige fastrenteavtaler
har medført at kommunens gjennomsnittlige lånerente landet på 2 % i 2018, til tross for
at Norges Bank den 20.9.2018 for første gang på syv år økte renten med 0,25
prosentpoeng til 0,75 %. En stor andel av lånegjelden er bundet i fastrenteavtaler, noe
som vil medføre en større forutsigbarhet og redusere konsekvensene av fremtidige
renteøkninger. Det vil fremover være viktig å få redusert kommunens lånegjeld til et nivå
som bidrar til å sikre handlingsrom og en bærekraftig økonomi også videre fremover.
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Disposisjonsfond og premieavvik
Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2018 på til sammen 153,9 mill. kroner
(før disponering av årets mindreforbruk på 6,8 mill.), som utgjør 26 % av
driftsinntektene. 67,1 mill. kroner av årets økning i disp.fond skyldes mottatte midler fra
havbruksfondet.
Samlet premieavvik utgjør 22,4 mill. kroner. Premieavviket er inntektsført i kommunens
regnskap og bygd seg opp i balansen over flere år. Premieavviket genererer ikke likvider i
kassen, og det har tidligere ikke vært avsatt tilstrekkelig til disposisjonsfond til å dekke de
kommende amortiseringskostnadene. Regnskapene har de senere år vist at det er
utfordringer knyttet til at utgifter skyves forover i tid som følge av premieavvik på
pensjon. Kommunene opplever at premieavviket til tider kan store utfordringer for
kommunens likviditet, dersom man ikke har avsatt tilstrekkelige midler til
disposisjonsfond.
Det har siden 2014 vært en bevisst satsing på å styrke kommunens fremtidige
handlingsrom, disposisjonsfond og likviditet. Ved utgangen av 2018 fremstår kommunen
med et solid disposisjonsfond og en sunn og god likviditet. Dette vil blant annet kunne gi
rom for en større andel egenkapitalfinansiering av de planlagte investeringsprosjektene i
planperioden.
Selvkostområde
I følge regelverket skal selvkostfondene balansere i løpet av en femårsperiode.
Selvkostfondene innenfor slam og feiing har ved årsskifte et merforbruk på 0,5 mill.
kroner som en vil måtte ta hensyn til ved fastsetting av kommunale avgifter de
kommende år, mens selvkostfondene for vann avløp og renovasjon viser mindreforbruk
på 0,6 mill. kr.
Oppfølging og kontroll
Kommunen har hatt god kontroll på økonomien i 2018, og avdelingene har samlet levert i
henhold til budsjett og vist god budsjettdisiplin. Hver enhetsleder og avdelingsleder skal
ha minimum en årlig budsjettgjennomgang med regnskapsansvarlig eller økonomisjef.
Ved behov vil det være en tettere dialog mellom økonomiavdelingen og enhetene.
Det er viktig at man også fremover bestreber seg på å oppnå gode resultater og
tilstrekkelig handlingsrom for å være rustet til å møte fremtiden. Det vil hele tiden være
en utfordring å kunne budsjettere med nødvendige driftsmarginer, likviditet og
fondsreserver. Tatt i betraktning den økte skatteinngangen i 2018 som må betraktes som
engangsinntekter, samt de historisk lave lånerentene, vil det være nødvendig med
effektiviseringstiltak for å nå regjeringen krav til effektivisering og innsparinger samt for
å nå de økonomiske måltallene som er vedtatt. Eventuell fremtidig avkastning fra
havbruksfondet vil kunne medføre en større andel egenkapitalfinansiering av fremtidige
investeringer, noe som vil bety en redusert lånegjeld i forhold til økonomiplan og
fremtidige reduserte finanskostnader.
Likestilling og etikk
Kommunestyre i Nærøy har vedtatt et overordnet etikkreglement. Det er et løpende behov
for bevisstgjøring på ulike etiske utfordringer i organisasjonen.
Arbeidsgiverpolitikken i kommunen har hele tiden fokus på likestilling, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, livssyn og etnisitet. Det foreligger ingen planer om nye tiltak
på området.
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3.1Investeringsregnskap 2018 – Hovedoversikt
Økonomisk oversikt ‐ investering
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018
2018
2018
2017
2 757 736
377 500
2 753 134
9 794 285
501 000
0
0
16 183 655

0
7 980 000
20 361 500
16 319 500
0
0
0
44 661 000

0
7 980 000
20 561 500
23 860 000
0
0
0
52 401 500

1 333 050
3 843 972
2 138 194
4 857 723
0
0
0
12 172 940

98 098
4 267
68 676 376
1 126 836
9 794 285
0
0
79 699 861

0
0
110 495 660
3 990 000
16 319 500
0
0
130 805 160

0
0
141 980 000
3 990 000
23 860 000
0
0
169 830 000

20 411
341
38 846 578
1 796 986
4 857 723
0
0
45 522 039

8 736 140
16 054 469
1 511 039
0
20 000
1 845 266
28 166 915
91 683 120

8 170 813
10 000 000
1 436 000
0
20 000
0
19 626 813
105 770 973

0
10 000 000
1 436 000
0
20 000
0
11 456 000
128 884 500

11 153 633
11 918 204
1 430 716
613 927
20 000
0
25 136 480
58 485 580

69 995 230
152 222
7 342 031
450 000
0
240 000
2 244 262
0
11 259 375
91 683 120
0

92 954 160
0
4 931 438
450 000
0
1 740 000
0
1 436 000
4 259 375
105 770 973
0

126 128 500
0
20 000
0
0
300 000
0
1 436 000
1 000 000
128 884 500
0

40 185 503
0
8 616 165
0
0
0
0
20 000
9 663 911
58 485 580
0

Investeringsregnskapet viser at det i løpet av året ble investert for kr 79,7 mill. kroner i
anleggsmidler.
Det største enkeltprosjektet knyttes til prosjektering/utredning nye Kolvereid skole,
prosjekt 8262.
Det ble i tillegg innvilget og utbetalt Startlån med til sammen kr 16 mill. kroner. Det ble
inntektsført mottatte avdrag på utlån med til sammen kr 7,3 mill.
Det ble innbetalt 1,4 mill. i egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
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Regnskapsskjema 2A og 2B
De vesentlige avvikene i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak at prosjekter ikke er
gjennomført i henhold til budsjettert fremdriftsplan i løpet av 2018. En forklaring av
vesentlige avvik på regnskapsskjema 2A og 2B er;
2A
Avvik ang bruk av bundet investeringsfond skyldes i hovedsak bruk av fond ang
Kolvereid skole med kr 8 000 000,-. Det ble budsjettert med refusjon fra
forsikringsselskaper, men disse pengene var satt av på fond, og inntektsføringen på
prosjektet blir derfor bruk av investeringsfond.
2B
Regnskap ligger kr 51 105 299 under budsjett. Vi har noen prosjekt som ligger en del
under budsjett pga at fremdriften ikke har vært som planlagt – se kapittel 6. Selv om
investeringsbudsjettet reguleres gjennom regnskapsåret, er det vanskelig å ta høyde for
det som skjer, evt. skulle skjedd på slutten av året.
Prosjekt 8216 Nærøysundet oppvekstsenter kr 1 198 759,- under budsjett
Prosjekt 8262 Prosjekt/utredning nye Kolvereid skole kr 11 976 747,77 under budsjett
Prosjekt 8308 Utredning/planlegging utvidelse fellesrom ved NBBS kr 3 284 295 under budsjett
Prosjekt 8423 Samlokalisering PU –planlegging kr 7 832 607,02 under budsjett
Prosjekt 8427 Tilbygg legekontor skadestue og ambulansemottak kr 4 847 619,35 under budsjett
Prosjekt 8430 Kjøp av leiligheter kr 11 984 328,- under budsjett
Prosjekt 8504 Investering fellesvassverket kr 2 743 164,38 under budsjett
Prosjekt 8512 Tilpassing vann Marøya kr 721 403,80 under budsjett
Prosjekt 8524 Sanering gamle anlegg, vann Nedre Kirkåsen kr 1 488 895,04 under budsjett
Til sammen utgjør dette kr 46 077 819,36 under budsjett.
I tillegg har vi flere prosjekt som ligger litt under og litt over budsjett.
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3.2 Driftsregnskap 2018 - Hovedoversikt
Målsetting:
Nærøy kommune har satt som mål å øke den økonomiske handlefriheten gjennom
forbedring av årlig driftsresultat og tilførsel av midler til disposisjonsfond.
Økonomisk oversikt ‐ drift
Driftsregnskap
Brukerbetalinger
Andre salgs‐ og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018
2018
2018
2017
14 354 064
14 868 901
15 307 201
14 321 279
59 654 090
59 065 975
59 409 830
59 605 785
113 224 008
92 516 702
87 447 413
113 407 098
192 240 680 198 514 000 197 015 000
194 911 008
69 214 575
69 267 532
2 143 000
34 973 930
406 055
418 400
400 000
1 400 802
125 625 642 117 632 000 114 332 000
115 006 452
16 256 907
17 200 000
15 000 000
14 014 906
25 077
24 000
24 000
25 077
591001098,2 569507510,5
491078444
547666336,5
266 563 042
46 430 450
98 799 644
45 328 639
48 027 940
20 573 136
‐20 796 705
504926146,5
86074951,76

261 007 316
48 871 197
87 457 311
39 183 954
40 123 152
20 573 136
‐19 834 988
477381077
92126433,48

254 009 803
48 904 170
85 678 296
39 462 364
43 226 715
20 049 500
‐19 286 760
472044088
19034356,01

255 485 418
46 957 994
91 019 586
41 449 251
51 698 047
20 162 807
‐18 314 017
488459087
59207249,51

3 648 215
0
280 681
3928895,42

2 221 000
0
400 000
2621000

2 221 000
0
400 000
2621000

2 535 663
0
359 760
2895423,34

9 914 449
0
16 741 050
111 510
26767008,58
‐22838113,16
20 573 136
83809974,6

12 400 000
0
19 500 000
390 000
32290000
‐29669000
20 573 136
83030569,48

12 400 000
0
21 800 000
390 000
34590000
‐31969000
20 049 500
7114856,01

9 341 334
0
16 615 440
274 060
26230833,74
‐23335410,4
20 162 807
56034646,11

13 498 506
2 142 500
10 907 018
26548023,87
450 000
0
100 295 465
2 816 319
103 561 783
6796215,04

13 498 506
2 142 500
2 073 889
17714895,28
450 000
0
100 295 465
0
100 745 465
0

0
767 200
1 490 370
2257569,99
0
0
9 372 426
0
9 372 426
0

6 203 665
2 306 306
3 820 296
12330267,04
0
0
21 777 725
33 088 682
54 866 407
13498506,29
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3.2.1 Regnskap pr ansvar/avd med avvik i forhold til revidert
budsjett
Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet på netto driftsutgift pr. ansvarsområde. Nedenfor
følger en tabell som viser netto regnskapsresultat, revidert netto budsjett og beregnet
avvik pr. ansvarsområde. Tabellen tar kun hensyn til økonomiske avvik.
Regnskap pr ansvarsområde

Regnskap Buds (end)
2018
2018
(Tall i hele tusen)
100 RÅDMANN
36 270
30 622
101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN
1 570
1 591
160 OSK
5 103
5 005
SUM RÅDMANN MED STAB OG OSK
42 943
37 218
200 OPPVEKST‐ OG KULTURSJEFEN
201 INNVANDRINGSTJENESTEN
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER
224 KOLVEREID SKOLE
225 LUND SKOLE
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE
227 OPLØ OPPVEKSTSENTER
228 NÆRØYSUNDET SKOLE
229 VÆRUM BARNEHAGE
240 KOLVEREID BARNEHAGE
260 KULTUR OG FRITID
SUM OPPVEKST‐ OG KULTURAVDELINGEN

29 755
633
1 553
5 395
3 960
17 065
362
15 964

29 526
1 698
1 788
5 795
4 235
15 214
515
17 483

10 960
1 453
13 651
5 710
106 461

300 HELSE OG SOSIALSJEF
301 NAV
320 LEDER NBBS 1
330 LEDER NBBS 2
340 MILJØTJENESTEN
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTE
360 LEDER RUS/PSYKIATRI
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV
380 FOREBYGGENDE ENHET
SUM HELSE‐ OG SOSIALAVDELINGEN
400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF
410 BYGNINGSSJEF
411 KOMMUNEINGENIØR
412 BRANNSJEF
413 EIGENDOMSSJEF
420 JORDBRUKSSJEF
421 SKOGBRUKSSJEF
422 NÆRINGSKONSULENT
SUM DRIFTS‐ OG UTVIKLINGSAVDELINGEN
* minus indikerer mindreforbruk i forhold til budsjett.
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Avvik
Regnskap
2018
2017
5 648
27 614
‐21
‐6 046
98
5 079
5 725
26 647

11 523
1 513
14 021
5 989
109 300

229
‐1 065
‐235
‐400
‐275
1 851
‐153
‐1 519
0
‐563
‐60
‐370
‐279
‐2 839

29 789
0
1 937
5 211
4 023
16 588
160
16 191
701
9 959
1 331
12 401
5 406
103 697

18 479
4 653
19 862
23 860
16 809
14 057
9 436
16 108
14 434
137 698

18 550
3 724
17 991
23 799
16 519
14 908
9 542
15 673
13 904
134 610

‐71
929
1 871
61
290
‐851
‐106
435
530
3 088

29 081
7 623
19 621
21 568
15 146
13 755
9 102
14 861
0
130 757

1 533
‐1 499
12 509
2 703
23 589
999
890
233
40 957

1 754
941
12 565
2 684
20 372
1 139
1 076
266
40 797

‐221
‐2 440
‐56
19
3 217
‐140
‐186
‐33
160

1 737
‐729
10 981
3 517
21 643
1 153
708
286
39 296

Vesentlige avvik er kommentert nedenfor. For nærmere analyser og kommentarer knyttet
til tjenesteproduksjonen og vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett, henvises det til
avdelingsvise bidrag i årsmeldingen.
Regnskapsskjema 1A og 1B
Når det gjelder drift kan de vesentligste avvik (mer-/mindreforbruk i kroner og avvik i %
av tildelt ramme) mellom budsjett og regnskap forklares slik;
Ansvar 100 Rådmannen
+ kr 5 648 000
18,4 %
Merforbruket her skyldes tjeneste 12030 Kommunesammenslåing. Her er det budsjettert
med kr 7 868 900 for lite. Selv om vi har brukt bundet fond til dette, vil vi få avvik i
skjema 1B da bevegelser på bundet fond kommer frem i skjema 1A. Av samme årsak har
tjeneste 23304 Folkehelsekoordinator et mindreforbruk på ca. kr 500 000,-, og er en av de
tjenestene som begrenser overforbruket totalt på ansvar 100. Her er det avsatt kr 591 305
til bundet fond. Denne utgiften kommer ikke frem på skjema 1B, men skjema 1A.
Ansvar 201 Innvandringstjenesten
- kr 1 065 000
62,7%
Mindreforbruket her skyldes i stor grad at tjeneste 21303 Fremmedspråklige voksne har
fått
kr 624 000 mer interne overføring enn budsjettert. Avviket her skyldes
tilrettelegging for de med spesielle behov, hvor vi får ekstra midler overført fra staten.
Ansvar 226 Nærøy ungdomsskole
- kr 1 519 000
8,7 %
Mindreforbruket her er fordelt på kr 468 000 lavere utgift til skoleskyss, samt for høyt
budsjettert på arbeidsgivers andel pensjonspremie. I tillegg har også Nærøy
ungdomsskole fått interne overføringer ang tilrettelegging for elever med spesielle behov,
som går utover det som er budsjettert.
Ansvar 320 Leder NBBS 1
+ kr 1 871 000
10,4 %
Avviket her skyldes i hovedsak merforbruk på lønn på tjeneste 25304 Pleie og omsorg i
institusjon 1.
Ansvar 350 Leder for hjemmebaserte tjenester
- kr 851 000 5,7 %
Avviket her skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsutgifter på tjeneste 25470
Hjemmesykepleie
Ansvar 410 Bygningssjef
- kr 2 440 000
259,3 %
Mindreforbruket her skyldes økte gebyrinntekter i forhold til budsjett. Dette gjelder alle
tre tjenesteområdene.
Ansvar 413 Eiendomssjef
+ kr 3 217 000
15,8 %
Ansvarsområdet har i 2018 hatt et stort merforbruk på lønnskostnader med kr 1 567 000.
Underbudsjetterting på arbeidsgivers andel pensjonspremie, samt høyere strømutgifter og
lavere husleieinntekter enn budsjettert, gir et merforbruk på til sammen kr 1 865 000,-.
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3.2.2 Driftsresultat

Diagrammet ovenfor viser en grafisk fremstilling over utviklingen av netto driftsresultat
for perioden 2013 - 2018. Man ser frem til og med 2016 en negativ utvikling i
driftsresultat de siste årene. Det er derfor viktig med god kontroll på kostnadsveksten for
over tid å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi og møte de fremtidige
utfordringene. Kraftig skattevekst har blant annet bidratt til solid driftsresultat for 2018.
Veksten i skatteinntektene vil trolig være et forskudd på skatteinntektene for 2019.
I fremstillingen er resultatet for 2018 redusert med 67,1 mill kroner i overføringer fra
havbruksfondet og korrigert for 9,7 mill. kroner som er kostnader i tilknytning
kommunereformen.

Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter
4,69 %
5
4
3
2
1
0

3,85 %
2,1 %

Nærøy 2018

Vikna 2018

Landet u/Oslo
2018

2,3 %

Trøndelag 2018

Trøndelag har et netto resultatet i 2018 på 2,3 %, mens Nærøy leverer et netto
driftsresultat på 4,7 % korrigert for kostnader i tilknytning kommunereform og midler fra
havbruksfond.
Netto driftsresultat uttrykker kommunens evne til å kunne avsette midler til å kunne møte
fremtidige svingninger i rammevilkår og for å ivareta nødvendig vedlikehold av
kommunens eiendom. Fylkesmannen har gitt uttrykk for at kommunene som et
minimumsnivå, må styre mot en driftsmargin på 1,75 % eller tilsvarende 1,75 %
avsetning til disposisjonsfond.
Kommuneregnskapet for 2018 fremlegges med et netto driftsresultat på 83,8 mill. kroner,
som gir en driftsmargin på 14,2 %. Dersom man korrigerer netto driftsresultat for
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overføringer fra havbruksfondet og kostnader tilknyttet kommunesammenslåingen
fremkommer et resultat på 24,6 mill. kroner, som gir en driftsmargin på 4,7 %.
Tilsvarende resultat for Vikna er 3,85 %, når man korrigerer driftsinntektene for midler
mottatt fra havbruksfondet. Kommunene har dermed i 2018 oppnådd målsettingen om å
styrke kommunens disposisjonsfond for bedre å kunne opprettholde/styrke kommunens
fremtidige handlingsrom, samt å være rustet til nødvendige fremtidige investeringer.
Kommunens gode resultat i 2018 skyldes at avdelingene i hovedsak har holdt seg
innenfor de politiske tildelte rammene, samtidig som rentenivået på kommunens
gjeldsportefølje er historisk lav. Videre er det et faktum at kommune-Norge for fjerde
året på rad har hatt en skatteinngang som overstiger regjeringen skatteanslag. De høye
skatteinntektene i 2018 forventes å redusere skatteveksten i 2019, slik at inntektene i
realiteten er forskudd på skatteinntekter for 2019.
Samtidig som man styrker disposisjonsfondet i 2018 er det viktig å være klar over at det
står bokført et premieavvik på pensjon i balansen på 22,4 mill. kroner. Dette er penger
man ikke har og følgelig ikke kan produsere velferd for. Dersom man ikke avsetter
premieavviket til disposisjonsfond vil man være med på å tømme ”pengebingen” og få et
likviditetsproblem.
God skatteinngang, midler fra havbruksfondet, statlige tilskudd til innvandringstjenesten
utover budsjett og fortsatt lave lånerenter er hovedårsaken til at regnskapet i 2018 legges
fram med et solid netto driftsresultat og et mindreforbruk. Det er foretatt netto
avsetninger til disposisjonsfond i henhold til budsjett med 100,295 mill. kroner før årets
overskudd/mindreforbruk på 6,796 mill. kroner er disponert.
Driftsinntektene økte med 7,2 mill. kroner (eks overf. fra havbruksfond), tilsv. 1,4 %,
mens driftsutgiftene økte med 6,7 mill. kroner (1,38 %) fra 2017 til 2018. Det er viktig at
man fremover har en kontrollert kostnadsvekst som samsvarer med veksten i kommunens
inntekter for å sikre kommunen handlingsrom og bærekraft i årene fremover.
Eksterne finansutgifter (renter og avdrag) viser en økning på kr 0,5 mill. Det er betalt 0,1
mill. mer i avdrag i 2018 sammenlignet med 2017. Renteutgiftene er 0,57 mill. kroner
høyere enn året før. Dette skyldes økt lånegjeld samt fornyelse av utløpte fastrenteavtaler.
Styringsrenten til Norges Bank har det siste året vært på historisk lave 0,5 % frem til
september 2018 da Norges Bank for første gang på syv år økte renten til 0,75%.
Disposisjonsfondet utgjorde ved utgangen av 2018 i overkant av 153,9 mill. kroner, og
tilsvarer 26 % av driftsinntektene. Dette er før disponering av årets mindreforbruk på 6,7
mill. kroner. Av disposisjonsfondet skyldes 4,2 mill. kr endring i regnskapsprinsipper
som ikke representerer likvide midler, samtidig som kommunen har et balanseført
premieavvik på pensjon på 22,4 mill. kroner ved utgangen av 2018. Av et
disposisjonsfond på 162 (inkl. mindreforbruk 2018) pr 31.12.2018 er det 135,4 mill. som
representerer ”cash” fond.

3.2.3 Skatteinntekter
Kommunens skatteinntekter (andel av inntekts- og formuesbeskatning) ble for 2018 på
125 mill. kroner. Dette er en økning på 9,2 % i forhold til året før. Kommunesektorens
samlede skatteinntekter var på kr 162,5 milliarder, som gir en nominell skattevekst fra
året før på 3,8 %.
Nærøy kommune har lavere skatteinngang pr innbygger sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Dette kompenseres det for gjennom rammetilskuddsordningen
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(inntektsutjevning). Kommunen mottak i 2017 kr 22,5 mill. i kompensasjon
(inntektsutjevning). Samlet skatt og skatteutjevning viser et vekst fra 2017 til 2018 på
3 %.
Det er viktig å huske på at merskatteveksten i 2018 er en engangsinntekt som ikke kan
forsvare en økning i kommunens driftsnivå. Det vil derfor være viktig at man nytter
merskatten til å styrke og bygge opp kommunens reserver til å møte de utfordringene
kommunen står overfor i fremtiden med blant annet store investeringer og utsiktene til en
økning i finanskostnadene.

Skatt og skatteutjevning
(tall i hele tusen)

Skatt på inntekt og formue
Skatteutjevning netto
Sum skatt og skatteutjevning
Endr i prosent

2013
92 257
27 450
119 707

2014
95 834
24 142
119 976
0,2 %

2015
100 302
26 015
126 317
5,3 %

2016
110 312
28 084
138 396
9,6 %

2017
115 006
28 765
143 771
3,9 %

2018
125 626
22 519
148 145
3,0 %

3.2.4 Rammetilskudd
Det ble i 2018 inntektsført rammetilskudd med kr 191 mill. Dette er en reduksjon på
2,5 mill. kroner fra 2017, tilsvarende 1,31 %.
I rammetilskuddsordningen inngår følgende komponenter: Innbyggertilskudd,
skjønnsmidler, inntektsutjevningsmidler og namdalstilskudd.
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Kommunens rammetilskudd har utviklet seg slik tabellen under viser:
Rammetilskudd
Innbyggertilskudd/utjevning
Skjønn inkl e. ordinært skjønn
Inntektsutjevning
Namdalstilskudd
Div ordn
SUM Rammetilskudd
Endring fra året før (regnskapstall )
Ektra skjønn fra fylkesmann

R 2018
155 779
400
22 519
8 786
3 556
191 040
‐1,31 %
1 200

R 2017
153 234
700
28 765
8 765
2 103
193 567
3,45 %
1 344

R 2016
148 392
800
28 084
8 582
1 256
187 114
1,50 %
950

R 2015
146 880
1 200
26 015
8 330
1 915
184 340
2,39 %
900

*) Ekstra skjønn tildelt av fylkesmann er mottatt etter søknad for ressurskrevende brukere >67 med 0,430
mill. kroner, overgangsordning videreførte områder 0,120 mill kroner, kultur- og identitetsbygging 0,5 mill.
kroner og tilskudd til kompetanseløft gjennom nettverk med 0,15 mill. kroner.

Frie inntekter per innbygger (kr)
62671
64000
62000
60000
58000
56000
54000
52000
50000
48000

61861

55132
53177

Nærøy 2018

Vikna 2018

Landet u/Oslo 2018

Trøndelag 2018

Frie inntekter i kroner pr innbygger varierer etter blant annet utgiftsbehov og antall
innbyggere i en kommune. Nærøy mottok kr 62 671 i fri inntekter per innbygger i 2018,
som er på omtrent samme nivå som Vikna.
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3.2.5 Øvrige driftsinntekter
Tabellen under viser kommunes øvrige driftsinntekter. Dette er inntekter i form av
brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, overføringer, ulike statlige
kompensasjonsordninger, eiendomsskatt og andre direkte og indirekte skatter.
Økonomisk oversikt ‐ drift

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018
2018
2018
2017
14 354 064
14 868 901
15 307 201
14 321 279
59 654 090
59 065 975
59 409 830
59 605 785
113 224 008
92 516 702
87 447 413
113 407 098
192 240 680 198 514 000 197 015 000
194 911 008
69 214 575
69 267 532
2 143 000
34 973 930
406 055
418 400
400 000
1 400 802
125 625 642 117 632 000 114 332 000
115 006 452
16 256 907
17 200 000
15 000 000
14 014 906
25 077
24 000
24 000
25 077
591 001 098 569 507 510 491 078 444
547 666 336

Brukerbetalinger
Andre salgs‐ og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Som det fremgår av tabellen over er det «Overføringer med krav til motytelse» en finner
det største avviket mellom regnskap og budsjett for 2018, hvorav regnskapsført
sykelønnsrefusjon, ref. moms og ref. fra staten gir de største avvik.
Eiendomsskatt
Det er i 2017 foretatt ny alminnelig taksering av alle eiendommer i kommunen som
grunnlag for utskriving av eiendomsskatt fra 1.1.2018. Nærøy og Vikna har i 2018
samme promille ved utskriving av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom på 2,7
promille.

Eiendomsskatt 2018

20 000

16 257
12 591
8 958

15 000

7 741

10 000
5 000
‐
Nærøy 2018
Eiendomsskatt totalt (1000 kr)

Vikna 2018
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr)
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3.2.6 Sum driftsutgifter
For kommuner med en utstrakt tjenesteproduksjon vil personalkostnadene være
betydelige. Tabellen under viser en oversikt over kommunens lønnskostnader med
fratrekk av refusjon syke- og fødselspenger.
LØNNS‐ OG PERSONALKOSTNADER
FAST LØNN
LØNN TIL VIKARER
LØNN TIL EKSTRAHJELP
OVERTIDSLØNN
ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE
LØNN RENHOLD
GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG IKKE ARB.GIV.A
UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER
ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER
SUM LØNNSUTGIFTER
SYKELØNNSREFUSJON
PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIK
ARBEIDSGIVERAVGIFT
SAMLET LØNNSKOSTNAD

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
2018
2018
2018
2017
208 644 860 208 364 728 207 121 704
201 073 624
22 002 186
18 472 378
15 317 890
21 462 700
6 169 699
4 879 211
4 114 905
5 738 537
3 306 326
2 272 508
1 917 000
2 891 520
5 331 185
6 137 848
4 806 005
4 953 609
6 553 368
6 414 223
6 334 479
6 175 356
2 591 369
2 433 000
2 403 000
2 156 000
10 867 620
10 950 000
10 950 000
9 870 257
992 539
1 009 748
1 000 748
1 059 861
103 889
73 672
44 072
103 954
266 563 042 261 007 316 254 009 803
255 485 418
‐15 155 932 ‐10 728 572
‐6 698 000
‐15 269 908
32 373 591
34 606 521
34 960 120
33 620 036
14 056 860
14 264 676
13 944 050
13 337 958
297 837 560 299 149 940 296 215 973
287 173 505

Økning i fast lønn skyldes i hovedsak lønnsstigning i løpet av året. Lønnsutgiftene har økt
med 11 mill. kroner fra 2017 til 2018, tilsvarende 4,33 %.
Kommunens fokus og tiltak for redusert sykefravær har gitt seg utslag i reduksjon i
sykefravær, men man har igjen sett en økning i sykefraværet i 2017/2018.
Sykelønnsrefusjon er redusert fra 15,2 mill. kr i 2017 til 15,1 mill. kr i 2018, mens lønn
til vikarer har økt med ca. kr 460 000,- fra 2017 til 2018.

3.2.7 Pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad ble på 32,4 mill. kroner. Budsjettert pensjonskostnad var på 34,6
mill. kroner.
Pensjonskostnaden beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og føres i balansen som
en fordring eller gjeldspost.
Premieavviket tilbakeføres igjen påfølgende år/ med 1/7 per år for premieavvik oppstått i
2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15
per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Det ble i 2018 inntektsført premieavvik med 7,192 mill. kroner inklusive
arbeidsgiveravgift. Kostnadsført amortisering 2018 av tidligere års premieavvik utgjør
4,001 mill. kroner inklusive arbeidsgiveravgift.
Akkumulerte premieavvik utgjør ved årets slutt kr 22,4 mill. kroner inklusive
arbeidsgiveravgift. Dette vil komme som kostnad i regnskapet når premieavviket blir
tilbakeført de kommende år.
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Årets pensjonskostnad viser en reduksjon på i ca. 1,2 mill. kroner sammenlignet med
2017. Det forventes allikevel en økning i pensjonskostnadene i årene fremover,
hovedsakelig på bakgrunn av forventet lønnsvekst og en mindre andel yrkesaktive
sammenlignet med økningen i antallet pensjonister.
Det ble utgiftsført arbeidsgiveravgift med 14,0 mill. kroner, som er 0,2 mill. kroner lavere
enn revidert budsjett, men allikevel en økning på 5,39 % i forhold til året før.

Bokført premieavvik (tall i hele tusen)
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Akkumulert premieavvik pensjon har bygd seg opp frem til 2015 i både Nærøy og Vikna.
Dette er midler som allerede er betalt i pensjonspremie og som skal amortiseres og
kostnadsføres i regnskapet over de kommende 7-10 år. Det er derfor viktig at man bygger
opp disposisjonsfondet til å kunne møte de fremtidige amortiseringskostnadene.

3.2.8 Renter og avdrag
Kommunens langsiktige lånegjeld økte med 84,5 mill. kroner i 2018. Kommunens
samlede lånegjeld var ved utgangen av året på 600 mill. kroner.
Av lånemassen er i overkant av 60 % bundet opp gjennom ulike fastrenteavtaler med
varierende bindingstid. Kommunens faktiske gjennomsnittsrente i 2018 var på 2 % mot
1,8 % i 2017.
Kommunens samlede renteutgifter var i 2018 på kr 9,9 mill. kroner som er 0,5 mill. kr
høyere enn året før.
Det ble i 2018 betalt avdrag med til sammen kr 16,7 mill. kroner som er belastet
driftsregnskapet. Videre er avdrag på 8,7 mill. kroner utgiftsført over
investeringsregnskapet, da som avdrag på forvaltningslån og ekstraordinære avdrag.
Tabellen under viser utviklingen av kommunens finansutgifter (renter og avdrag som ble
utgiftsført over driftsbudsjettet)
(ta l l i hel e tus en)

Renter løpende lån
Avdrag løpende lån
Sum renter og avdrag

2016 Andel av DI
10 581
2,2 %
15 956
3,3 %
26 537
5,5 %

2017 Andel av DI
9 341
1,7 %
16 615
3,0 %
25 956
4,7 %

2018 Andel av DI
9 914
1,9 %
16 741
3,2 %
26 655
5,1 %

Tabell: Oversikt over kommunens finansutgifter som dekkes over driftsbudsjettet, sett i forhold til sum DI (sum
driftsinntekter).
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3.2.8.1 Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter
Netto rente- og avdragsutgifter (netto finanstransaksjoner) som andel av brutto
driftsinntekter forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi. Dersom
kommunen bruker over 5 prosent av inntektene på å betjene gjeld kan det by på
utfordringer overfor økonomien. Som tabellen over viser har Nærøy en gjeldsindikator
som ligger like over 5 prosent. Dette til tross for en meget gunstig utvikling av lånerenten
de siste to årene
Norges Bank har det siste året økt styringsrenten med 0,25 %-poeng til 0,75 %, noe som
allikevel har vært med på å holde lånerenten på et historisk lavt nivå. Kommunen har i
dag betydelige låneforpliktelser og rådmannen følger nøye med i renteutviklingen.
Fremtidige låneopptak og økt lånegjeld vil måtte påvirke kommunens handlingsrom i
årene fremover. Det er derfor viktig at man sikrer å få redusert fremtidige finanskostnader
ved å redusere netto lånegjeld til maks 75 % så snart som mulig.

3.3 Balansen
Balansen
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2017
1 194 321
232 108
1 426 429
192 629
1 172 992
60 807
1 426 428

2018
1 293 741
369 683
1 663 424
320 258
1 256 269
86 897
1 663 424

Endring
99 420
137 575
236 995
127 629
83 277
26 090
236 996

3.3.1 Likviditetsanalyse
Omløpsmidler består av kasse, bank, kortsiktige fordringer og premieavvik. Størrelsen på
omløpsmidlene bør være av en slik størrelse at den kortsiktige gjelden kan betjenes. Når
man korrigerer omløpsmidlene for midler som ikke kan nyttes til ordinær drift gir dette
omløpsmidler som skal kunne betjene kortsiktig gjeld. Omløpsmidler fratrukket
kortsiktig gjeld viser arbeidskapital som sier noe om kommunens likviditet og evne til å
betjene den kortsiktige gjelden. Som har som det fremgår av tabellen nedenfor har Nærøy
kommune bevisst styrket sin likviditet de siste årene, og gått fra å være avhengig av
likviditetslån til nå å ha en solid arbeidskapital.
Korrigert arbeidskapital (i hele tusen)
Omløpsmidler
Ubrukte lånemidler
Bundne driftsfond
Bundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond
Premieavvik
Omløpsmidler til drift
Kortsiktig gjeld
Korrigert arbeidskapital

2014
110 345
‐16 714
‐10 516
‐1 672
‐357
‐32 901
48 185
‐68 538
‐20 353
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2015
182 581
‐56 050
‐9 891
‐25 919
‐483
‐25 334
64 904
‐63 411
1 493

2016
203 987
‐61 765
‐9 377
‐27 443
‐20
‐23 783
81 599
‐67 486
14 113

2017
232 108
‐49 579
‐38 646
‐17 779
‐20
‐19 196
106 888
‐60 808
46 080

2018
369 683
‐89 584
‐28 310
‐8 364
‐40
‐22 387
220 998
‐86 897
134 101

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
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3.3.2 Egenkapital, fond
Utvikling i kommunens egenkapital for perioden 2012 - 2018 er vist nedenfor.
(Tabellen nedenfor viser beholdninger pr 31.12.)
Fond (ta l l i hel e tus en)
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum fond
Regnskapsmessig
mer‐/mindreforbruk
Egenkapital

2018
153 926
28 310
140
8 364
190 740

2017
56 013
38 646
20
17 779
112 458

2016
36 541
9 358
20
24 972
70 891

2015
18 864
9 891
483
25 919
55 157

2014
7 764
10 516
356
1 672
20 308

2013
8 192
5 757
1 388
1 702
17 039

2012
2 137
5 204
366
905
8 612

6797
197 537

13 499
125 957

6 129
77 020

12 199
67 356

9 018
29 326

‐2 902
14 137

‐
8 612

Hva gjelder disposisjonsfondet skyldes i hovedsak økningen i 2018 tilførsel av
mindreforbruk/overskudd i 2017 samt netto tilførsel drift 2018, i hovedsak utbetaling fra
havbruksfondet på 67,1 mill. kroner.

Disposisjonsfond (tall i hele tusen)
156 982
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

77 857
56 012
8 041

Nærøy 2017

Nærøy 2018

Vikna 2017

32

Vikna 2018

Før disponering av mindreforbruk 2018 har Nærøy et disposisjonsfond på 26 % av brutto
driftsinntekter. Dette gjør kommunen rustet til å møte fremtidige utfordringer med økte
renter og gir også mulighet til økt egenkapitalfinansiering av fremtidige investeringer.
Bundne investeringsfond består av erstatningsoppgjør skolebygning etter skolebrann i
januar 2015 som ikke er disponert ved utgangen av 2018.
For nærmere spesifikasjon henvises det til note 6 ”Avsetning og bruk av fond” i
regnskapet for 2018.

3.3.3

Aksjer og andeler i varig eie

Kommunens beholdning av aksjer og andeler til varig eie var ved årsskiftet bokført til
kr 15,5 mill. Dette er en økning på kr 1,4 mill. i forhold til forrige årsskifte. Økningen
skyldes i hovedsak innbetalt egenkapitalinnskudd for 2018 til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP).
For nærmere spesifikasjon vises det til note 5 ”Aksjer og andeler til varig eie”.
Fra 1.1.2018 ble aksjene i NTE Holding AS overdratt til kommunene i gamle NordTrøndelag. Nærøy kommune fikk overført en eierandel på 3,55 %, tilsvarende 3550
aksjer pålydende kr 7500 pr aksje.

3.3.4

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld er økt med 83,3 mill. kroner til 1,256 mrd. kroner fra 2017
til 2018, hvorav lånegjelden er økt med 84 mill. kroner mens pensjonsforpliktelsen har
redusert med 1,2 mill. kroner. Det er foretatt nye låneopptak i 2018 til investeringer med
tilsammen 100 mill. kroner. I tillegg er det foretatt låneopptak i Husbanken til startlån
med 10 mill. kroner.
Kommunens lånegjeld forventes å øke i inneværende økonomiplanperiode. Dette gir seg
utslag i fremtidig økende rente- og avdragsbelastning, og er et bekymringsfullt trekk ved
kommunens økonomi som vil redusere fremtidig handlingsrom.
Kommunestyret vedtok i desember 2014 at man kunne binde inntil 100 prosent av sin
låneportefølje i fastrenteavtaler med utgangspunkt i de historisk lave fastrentene som
forelå. Av kommunens låneportefølje på 600 mill. kroner, er i overkant av 60 prosent
bundet til fast rente ved utgangen av 2018. I 2018 var låneporteføljens gjennomsnittsrente
på nærmere 2 %, det betyr en økning på mellom 0,1 og 0,2 % fra 2018.
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Dersom man korrigerer driftsinntektene for mottatte midler fra havbruksfondet i 2018 har
kommunen en langsiktig lånegjeld på ca. 114 %, målt i forhold til brutto dr.innt.
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
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Netto lånegjeld
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser)
fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og
ansvarlige lån. I følge kommunens handlingsregler som kommunestyret vedtok ved
behandling av budsjett, skal man styre mot at netto lånegjeld ikke overstiger 75 % av
kommunens brutto driftsinntekter.
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Nærøy har pr utgangen av 2017 en netto lånegjeld på 78 %, økt til 84 % i 2018 (brutto
dr.innt korrigert for midler fra havbruksfond. Det vil si man øker gapet i forhold til de
handlingsregler man styrer etter. Med de planlagte investeringene i årene fremover vil
vedtatte handlingsregler være et langsiktig mål å strekke seg mot. Kommunen ligger
allerede i dag over landsgjennomsnittet, og bør tilstrebe å redusere låneopptak til
fremtidige investeringer.
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter
Netto renteeksponering i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
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Tabellen gir en indikasjon på hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er
igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold
til driftsinntektene. Når renteeksponeringen for Nærøy er 35 % av driftsinntektene (eks
inntekt fra havbruksfond) indikerer det at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett
vil spise 0,35 % av driftsinntektene.

3.4

Finansforvaltning

Kommunestyret har i sak 44/16 av 21. juni 2016 vedtatt reglement for finansforvaltning.
I forhold til reglementet skal status i forhold til gjeldsforvaltningen tas inn i
årsmeldingen.
Tabellen under viser status kommunale innlån pr utgangen av desember måned i 2018 og
i 2017.
(Tall i hele tusen)

31.12.2018
NOK

Lån med pt rente
Lån med NIBOR basert rente
Lån med fast rente
Rentebytteavtaler:
Avtaler med mottatte renter
Avtaler med avgitte renter
Finansielle leasing

%

31.12.2017
Dur.

NOK

%

94 000

15,6

82 000

15,9

106 000

17,7

106 000

20,6

401 000

66,7

327 000

63,5

0

0

0

0

0

0
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Dur.

Samlet langsiktig gjeld
Effektiv rentekostnad
Antall løpende enkelt lån

601 000

100 %

515 000

9 914
40 lån

100 %

9 341
37 lån

Tabellen: Kommunale innlån (langsiktig gjeld) fordelt etter rentevilkår, låneandeler samt utgiftsførte
renteutgifter.

Som tabellen over viser har den samlede langsiktige gjelden økt med nærmere 17 % fra
2017 til 2018.
Tabellen over viser videre at 66 % av låneporteføljen er knyttet opp i fastrenteavtaler.
Den øvrige del av låneporteføljen renteberegnes i forhold til flytende rente samt 3 mnd
Nibor rente.

Forvaltning av ledig likviditet
(tall i hele tusen)

31.12.2018
NOK

Innskudd hos hovedbankforbindelse

%

257 430

31.12.2017
NOK

%

89,7 %

141 317

99,9 %

29 558 10,3 %

21,0

0,01 %

100 % 141 338

100 %

Andelskapital i pengemarkedsfond
Innskudd i andre banker - KLP
Direkte eie av verdipapirer
Samlet kortsiktig likviditet

289 988

Avkastning 01.01 - 31.12

2 637

2 536

Avkastning benchmark (ST1X)
Største tidsinnskudd
Største enkeltplassering

NOK 107 018

NOK 71 673

Kommunens innskudd av ledig likviditet er økt pr 31.12, fra 141,3 mill. i 2017 til 289,9
mill. kroner i 2018. (Medregnet opprinnelig mottatte midler engangskostnader på 41 mill.
kroner).

3.5

Garantiansvar

Nærøy kommune hadde ved utgangen av året et samlet garantiansvar i forhold til eksterne
virksomheter på 3,7 mill. kr.
For nærmere spesifikasjon henvises det til note 3 ”Kommunens garantiansvar”.
Kommunen har i tillegg garantert for gjeld i ulike interkommunale selskaper.
Kommunens ansvarsforpliktelser i forhold til slike garantier utgjorde ved årsskiftet
22,5 mill. kroner, jfr. note 16 ”Samlet ekstern gjeldsforpliktelse”.
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4 Arbeidstakere, sysselsetting og likestilling (2018)
Presentasjonen viser alle som har innehatt faste stillinger, engasjement og vikariat i 2018
Forkortelser:
RDM:
DUA:

Rådmannens stab m/fagsjefer, økonomitjenester og servicekontor
Drift- og utviklingsavdelingen

Tabellene nedenfor ivaretar likestillingslovens krav om redegjørelse for likestilling
mellom kjønnene.
Antall årsverk
I alt
334
79
413

Kvinner
Menn
I alt:

RDM
17,8
6,6
24,4

Oppvekst/kultur
136,16
24,76
160,9

Helse
160,9
21,71
182,62

DUA
18
26,49
44,49

Kvinner utgjør 80,9% av alle årsverk
Menn utgjør 19,1 % av alle årsverk.
Antall tilsatte

Kvinner
Menn
I alt:





I alt

RDM

Oppvekst/kultur

425
91
516

19
7
26

162
29
191

Helse og
sosial
226
29
255

DUA
18
26,49
44,49

I tillegg er det 26 brannkonstabler i Nærøy kommunen med fastlønnsgodtgjøring
tilsvarende 0,1 årsverk
Noen tilsatte har tilsettingsforhold i flere avdelinger/enheter.
I 2018 har 20 lærlinger vært gjennom ulike faser av lærlingeløpet, 5 lærlinger tok fagbrev
som helsefagarbeider og 1 lærling tok fagbrev som barne‐ og ungdomsarbeider.

Gjennomsnittslønn pr. årsverk

Kvinner
Menn

Alle årsverk

RDM

Kr. 461 155
Kr. 501 454

Kr. 510 916
Kr. 694 200

Oppvekst og
kultur
Kr. 466 005
Kr. 525 266

Helse og
sosial
Kr. 451 645
Kr. 461 528

Drift og utv
Kr. 438 561
Kr. 471 872

Merk:
Ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens kap. 4 (de største gruppene i kommunen), får sin
lønn fastsatt ved sentrale og lokale forhandlinger, og vil i det vesentlige ha sin
lønnsregulering gruppevis og uavhengig av kjønn.
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Arbeidstid
Alle tilsatte
Alle tilsatte
Kvinner
Menn
Alle

Antall heltid
155
44
199

% heltid
36,5
48,4
38,6

Antall deltid
270
47
317

Årsverk deltid
177,4
35,6
213

% deltid
63,5
51,6
61,4

Rådmannens stab (Servicekontor, økonomitjenester, fagsjefer og skatteinnkrever)

Kvinner
Menn
Alle

Antall
heltid
16
6
22

% heltid
89,9
85,7
84,6

Antall
deltid
3
1
4

Årsverk
deltid
1,8
0,6
2,8

% deltid
10,1
14,3
15,4

Alle
tilsatte
19
7
26

Alle
årsverk
17,8
6,6
24,4

Oppvekst‐ og kulturavdelinga
Innvandringstjenesten er nå en del av oppvekst‐ og kulturavdelinga

Kvinner
Menn
Alle

Antall
heltid
83
15
98

% heltid
51,2
51,7
51,3

Antall
deltid
79
14
93

Årsverk
deltid
53,16
9,76
62,9

% deltid

Antall
deltid
175
20
195

Årsverk
deltid
109,91
12,71
122,62

% deltid

Antall
deltid
10
13
29

Årsverk
deltid
12
12,49
24,49

% deltid

48,8
48,3
48,7

Alle
tilsatte
162
29
191

Alle
årsverk
136,16
24,76
160,9

Alle
tilsatte
226
29
255

Alle
årsverk
160,9
21,71
182,62

Alle
tilsatte
16
27
49

Alle
årsverk
18
26,49
44,49

Helse‐ og sosialavdeling

Kvinner
Menn
Alle

Antall
heltid
51
9
60

% heltid
22,6
31
23,5

77,4
69
76,5

Drift‐ og utviklingsavdelinga

Kvinner
Menn
Alle

Antall
heltid
6
14
20

% heltid
37,5
51,9
40,8

62,5
48,1
59,2

Merk:



Tabellene ovenfor viser ikke fordeling mellom uønsket og ønsket deltid, og heller
ikke hva som eventuelt er ideell stillingsandel for de som ønsker deltid.
Flere ansatte har stillinger i 100%, men har permisjon i deler av sin stilling.
Disse tilfellene kommer fram som deltid i oversikten.
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Utdanningsnivå

Kvinner
Menn
I alt

Antall
høyskole
utd
194
51
245

Årsverk
høyskole
utd
178
46,7
224,7

Antall
fagutd

Årsverk
fagutd

Antall
ufaglærte

Årsverk
ufaglærte

141
17
167

107,8
18,8
126,6

61
13
74

28,2
8,4
36,7

Alderssammensetning
Alder
Kvinner
Menn
Alle

‐
‐
‐
‐

18‐32
Antall Årsverk
87
60,99
15
12,70
102
73,69

33‐42
Antall Årsverk
73
60,19
21
17,93
94
78,12

43‐52
Antall Årsverk
121
102,5
28
26,24
149
128,75

53‐62
Antall Årsverk
120
95,18
19
16,03
139
111,2

Antall
22
8
30

63+
Årsverk
14,55
6,7
21,22

31,2% av årsverkene innehas av tilsatte mellom 43-52 år.
Ca 27% av årsverkene er tilsatte mellom 53-62 år.
19%av årsverkene er tilsatte mellom 33-42 år.
18% av årsverkene er tilsatte mellom 18-32.

Gjennomsnittsalder:
‐ Alle tilsatte: 46,2 år (Opp fra 45,7 år i 2015)
‐ Kvinner: 46 år
‐ Menn: 47,06 år
Sykefravær
Sykefraværet varierer i enhetene. Noen tjenester har svært lavt fravær, andre ligger på et
vedvarende høyt fravær gjennom året.
Det er viktig å ha fokus på et forebyggende arbeid og god oppfølging av arbeidstakere
som blir sykmeldte.
IA avtalen medfører at man skal jobbe strukturert med forebygging og oppfølging av
sykmeldte. NAV arbeidslivssenter har en kontaktperson til disposisjon for kommunen, til
både forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er store forskjeller på avdelingene
hvor mye arbeidslivssenteret er brukt. ANT bedriftshelsetjeneste benyttes til å årlig
kartlegge arbeidsmiljøet og utarbeider deretter en handlingsplan for hver avdeling.
Bedriftshelsetjenesten benyttes også generelt og til individrettet sykefraværsarbeid. I
2018 startet vi med ROS analyser på avdelingene, dette fullfører vi på alle avdelinger i
2019.
Den nye IA avtalen har en målsetning om at sykefraværet skal reduseres med 10%. Med
et sykefravær på 8% i 2018 er målet at sykefraværet skal ned på 7,2%. Nærøy kommune
hadde et mål i den forrige IA avtalen at sykefraværet skulle ned til 6,5%.
I NED prosjektet IA-ledelse 2.0 har Nærøy kommune valgt tre enheter der sykefraværet
vil bli systematisk oppfulgt. Det var 103 ansatte som deltok denne undersøkelsen i
Kolvereid barnehage, rus-psykiatri tjenesten og avdeling for bokollektiv.
Ved hjelp av bedriftshelsetjenesten gjennomførte vi en medarbeiderundersøkelse i
November 2018. Formålet med undersøkelsen var at den skulle bidra til å redusere
sykefravær og øke engasjement, motivasjon og trivsel. Videre ble det fokusert på
«årsaker» til sykefravær som bidro til å prioritere forbedringstiltak. Vi samarbeidet med
NAV arbeidslivsenter for å sette inn forebyggende tiltak. Vi skal fortsette å følge opp
sykefraværet i Nærøy kommune i 2019.
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Sykefraværets varighet (i%)
Fraværsform
Egenmeldt fravær
Legemeldt 1‐16 dager
Legemeldt 17‐31 dager
Legemeldt fra 32 dager
I alt:

Kvinner
1
1,9
0,5
5,9
8,4

Menn
0,6
1,1
0,4
3,9
6,0

Alle
1
1,8
0,5
5,5
7,9

Avdelingsvis sykefravær i 2018 (i %):
Rådmannens stab
mm
Oppvekst & kultur
avd
Helse‐ & sosial avd
Drift‐ & utvikling
avd
Selvkost +
fellesvassverk

Egenmeldt
1‐8 dager
0,7

Legemeldt
1‐16 dager
0,7

Legemeldt
17‐31 dager
0

Legemeldt
+ 32 dager
0,8

Fravær i
alt 2018
2,2

I alt
2017
6,4

1,5

0,5

0,4

5,2

7,7

7,5

1,1

0,5

0,6

6,9

9

10,7

1,4

0,3

0,4

5,4

7,5

2

0,6

0

0

8,8

9,4

0,9

Totalt sykefravær 2017: 8,2%
Totalt sykefravær 2018: 7,9%
Sykefravær fordelt på aldersgrupper (i%)
HMS og internkontroll
Overordna dokumenter knytta til HMS og internkontroll er samla på kommunens
intranett:
http://nkpubl1/Felles%20dokumenter/Forms/Alle%20dokumenter%20gruppert.aspx –
"Overordnet internkontroll".
Etikk
Kommunen har overordnet etikkreglement som inngår i dokumentsamling på intranett
under ”Overordnet internkontroll”. Reglementet er vedtatt kommunestyret 27.4.2000. Det
er løpende behov for bevisstgjøring på ulike etiske utfordringer i organisasjonen.
Arbeidsgiverpolitikken i kommunen har hele tiden fokus på likestilling, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, livssyn og etnisitet.
Partssammensatte utvalg
Administrasjonsutvalget
Utvalget består av fire formannskapet og tre arbeidstakerrepresentanter. Utvalget har hatt
6 møter i 2018, og behandlet 20 ordinære saker, 198 referatsaker/delegerte saker som
referatsak.
Arbeidsmiljøutvalget
AMU består av i alt 10 medlemmer; rådmannen, 3 avdelingssjefer, personalsjef og 5
medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.
AMU har fast observatør fra ANT bedriftshelsetjeneste: Hildegunn Gjertsås.
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Ledervervet i utvalget alternerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2018 hadde
arbeidsgiver ledervervet, ved Rådmann Helge Thorsen.
Sekretær for AMU: Personalsjef Tore Mellingsæter, Personalkonsulent Tone Lise Bøe fra
november 2018.
Sekretæren har ansvaret for innkalling til møtene, referat fra møtene, samt årsrapporten i
samarbeid med leder for arbeidsutvalget.
Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsutvalg hadde disse medlemmene: Rådmann Helge Thorsen,
Oppvekst og kultursjef Kirsti Fjær, Helse og Sosial sjef Marit Pedersen, Teknisk sjef
Håvard Hernes, Fellestillitsvalgt Helen Lauten, Utdanningsforbundet Nina Møllevik,
Fagforbundet Barbara Neerland, fra NSF Ida Gjeseth Waagø og Hovedverneombud Inger
Laugen.
Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i 2018 og har behandlet til sammen 17 saker.
Fokusområder i 2018: Bygging av Kolvereid skole og boliger til miljøtjenesten,
hørselskontroller av skole/barnehagepersonell, vaktmestere og kjøkkenansatte NBBS.
NED prosjekt, kommunesammenslåing, HMS kurs for ansatte med personalansvar og
AMU medlemmer.
Personalutvalget
Personalutvalget består av enhetsleder (avdelingssjef), tillitsvalgt og en fra
personalavdeling. Det er behandlet 224 saker i personalutvalget i løpet av 2018.
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5 Kommunens drift
5.1 Rådmannens stab

100 RÅDMANN
101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN ‐
160 OSK
SUM RÅDMANN MED STAB OG OSK

Regnskap
2018
28 057 566
1 569 597
5 052 705
34 679 868

Buds(end)
2018
29 604 676
1 591 396
4 954 633
36 150 705

Avvik(per.)
2018
‐1 547 110
‐21 798
98 072
‐1 470 837

Regnskap
2017
25 564 189
‐6 045 560
5 078 761
24 597 390

* ‐ (minus) indikerer mindreforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et merforbruk i
forhold til budsjett.

5.1.1 Ansvar 100 - Rådmann
Driftsresultatet for denne delen av driften viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på
1,47 mill. kroner.
Forklaring på vesentlige avvik:
 På grunn av et rimeligere lønnsoppgjør enn budsjettert viser tjenesten et
mindreforbruk på nærmere 0,4 mill. kroner i 2018.
 Tjenesten rådmann, formannskap/kommunestyret, eiendomsskatt og
skatteoppkrever leverer øvrige alle tjenester med et mindreforbruk av forskjellige
årsaker.
Kommentarer til noen tjenester:
Politisk virksomhet:
Det ble i 2018 gjennomført 14 møter i formannskapet og behandlet 140 saker.
Det ble gjennomført 10 møter i kommunestyret og behandlet 123 saker.
Antall saker er inkl. PS referatsaker og PS referatsaker delegerte vedtak.
Kommunesammenslåingsarbeidet i 2018
Etter at Stortinget gjorde sitt endelige vedtak om sammenslåing av Nærøy og Vikna i
desember 2017 har sammenslåingsprosessen preget 2018.
Fellesnemnda for den nye kommunen hadde sitt første møte i mars 2018. Nærøyordfører
Steinar Aspli ble valgt til leder for fellesnemnda, viknaordfører Amund Hellesø ble valgt
til leder for arbeidsutvalget.
I april 2018 ble det vedtatt at navnet på den nye kommunen skulle være Nærøysund.
Samtidig lå forskrift om sammenslåing klar. Omstillingsdokumentet for den nye
kommunen ble vedtatt i juni.
Stillingen som prosjektleder/rådmann for Nærøysund kommune ble utlyst i april. Hege
Sørlie ble tilsatt i stillingen i juni. Hun tiltrådte som prosjektleder 1. oktober. Før Hege
Sørlie tiltrådte fungerte Snorre Glørstad som prosjektleder.
I oktober ble det vedtatt at Nærøysund kommune skal ha en delt kommunesenterfunksjon
der Kolvereid og Rørvik er likestilte senter som skal dele på oppgavene. Det ble vedtatt at
Helse og velferd samt Strategi og samfunn skal være lokalisert på Kolvereid, mens
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Oppvekst og familie samt Teknisk skal ha tilhold i Rørvik. Ordfører og rådmann skal ha
kontor på begge steder. Senere er det bestemt at Nav-kontoret for Nærøysund, samt
økonomi skal ha tilhold på Kolvereid, mens IT, HR og stabstjenester skal ha hovedkontor
i Rørvik.
I november ble de første kommunalsjefene tilsatt. Samtidig var kommunikasjonsrådgiver
på plass. De øvrige stillingene i den strategiske ledelsen i Nærøysund ble tilsatt på nyåret
i 2019.
Næring i Ytre Namdal (NYN)
Omstillingsprosjektet ble avsluttet i september/oktober 2016. Kommunene besluttet å
videreføre selskapet i en prosjektperiode på 3 år under navnet Næring i Ytre Namdal IKS.
Det ble i 2018 ansatt ny daglig leder som startet sitt arbeide i august.
Styret i selskapet består av rådmenn og næringsansvarlige fra hver av kommunene Vikna,
Leka og Nærøy. Mye av dialogen knyttet til felles næringsutvikling foregår gjennom
NYN, hvor rullering av Strategisk næringsplan i et tett samarbeid med næringslivet blir et
av hovedsatsningsområdene i tiden framover.
Arbeidsutvalget i Nærøysund kommune har tatt initiativ til å drøfte framtidig struktur på
næringsarbeidet. Og det ble nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å utrede denne
strukturen.
Folkehelse
I 2018 har folkehelsekoordinatoren (50 % stilling) jobbet strategisk med planarbeid og
jobbet for å bistå de ulike enhetene og tjenestene i kommunen, samt frivilligheten.
Folkehelsekoordinatoren har også jobbet med folkehelserelaterte prosjekter og
nettverksarbeid.
Folkehelsekoordinatoren har fulgt opp Helsefremmende barnehager og vært ute i alle
barnehagene i Nærøy og avholdt inspirasjonsdager. Videre er det avhold møter med alle
personale i barnehagene og foreldremøter. Da omhandlende Helsefremmende barnehager
og de nye retningslinjene for mat i barnehagen. Folkehelsekoordinatoren har også bistått
skoler og SFO og bidratt på foreldremøter. Videre har folkehelsekoordinatoren bidratt
under Helseuken til innvandringstjenesten og i kostholdsprosjekt med Ytre Namdal
videregående skole. Det har også vært samarbeid med frivilligheten og kultur i løpet av
året. Et eksempel på dette er koordineringen av Friluftslivets uke.
Folkehelsekoordinatoren har også bidratt i planarbeid. Dette som sekretær på Boligsosial
handlingsplan og medlem av arbeidsgruppen for Rusmiddelpolitikk handlingsplan.
Av folkehelseprosjekter er folkehelsekoordinatoren prosjektleder for Program for
folkehelse i Nærøy hvor målet er å skape mer sømløse tjenester, samt iverksette tiltak for
å hindre utenforskap. Dette er en del av det nasjonale programmet og Nærøy kommune
rapporterer til Trøndelag fylkeskommune. Programmet kan ha en varighet fra 2017 til
2023. Videre har folkehelsekoordinatoren ledet prosjekteringen av BUA – barn og unge i
aktivitet, som er en utstyrssentral. Dette er et sted hvor alle kan låne gratis utstyr som skal
bidra til sosial utjevning og mer fysisk aktivitet og at alle skal ha muligheten til å delta i
aktivitet og friluftsliv. Prosjekteringen av BUA har foregått i 2018 med blant annet
hospitering og promotering på Kolvereiddagene, mens oppstarten av BUA blir første
halvdel av 2019.
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Folkehelsekoordinatoren har også prosjektert aktivitetspark på torget sammen med
planleggeren, og bidratt til kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Videre har
folkehelsekoordinatoren rollen som Ungdatakoordinator og følge opp resultatene av
denne. Folkehelsekoordinatoren har også fått rollen som Barn og unges representant og er
med i møtene til utvalg for drift og utvikling for å ivareta barn og unges interesser. I den
forbindelse har det også vært deltakelse i noen ungdomsrådsmøter og bistand til å
planlegge og avholde ungdomskonferansen.
Folkehelsekoordinatoren representerer også Nærøy kommune i Folkehelsealliansen i
Trøndelag og i Sunne kommuner - WHO sitt norske nettverk, som kommunen er medlem
av.

5.1.2 Ansvar 101 - Innvandringstjenesten
Innvandringstjenesten ble fra 1.6.2018 lagt inn under oppvekst- og kulturavdelingen og
kommentarer til ansvaret ligger under ansvar 201.

5.1.3 Ansvar 160 - Servicekontoret
Regnskapet for ansvar 160 OSK viser et samlet merforbruk på kr 98 000,-.
Inn under ansvaret ligger tjenesteområdene knyttet til drift av servicekontoret,
fellesutgifter (kontormateriell, porto, kopieringsmaskiner etc) for kommunens avdelinger,
utgifter til leiebiler, overføring til Nærøy frivilligsentral og overføring til religiøse formål.
Regnskapsavviket skyldes i hovedsak økning i tilskudd til andre religiøse formål.
Utgiftene knyttet til fellesutgifter er redusert med vel kr 121 000,- i forhold til budsjett.
Dette har bakgrunn i økt fokus på innsparinger knyttet til annonsering og porto. Dette er
en positiv utvikling i forhold til tidligere år.
Tjenesten knyttet til overføring til andre religiøse formål viser et merforbruk på kr
107 000,-. Dette er et tilskudd som kommunen skal utbetale årlig til trossamfunn som har
registrerte medlemmer i kommunen, utenom overføringen kommunen gjør til Nærøy
kirkelige fellesråd. Grunnlaget for utbetalingen til andre trossamfunn er regnet ut i fra
overføringen til kirkelig fellesråd pr. medlem. Oversikt over medlemstallet i de ulike
trossamfunn får kommunen oversendt fra Fylkesmannen i oktober/november.
Utbetalingene til dette formålet har økt betydelig de siste årene i takt med stadig flere
innbyggere registrert i ulike trossamfunn.
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5.2 Oppvekst- og kulturavdelingen
Regnskap
Buds(end)
2018
2018
200 OPPVEKST‐ OG KULTURSJEFEN
30 904 488
29 375 770
201 INNVANDRINGSTJENESTEN
‐492 987
1 697 714
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER
1 552 534
1 787 881
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER
5 207 691
5 607 762
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER
3 960 113
4 235 454
224 KOLVEREID SKOLE
16 977 558
15 213 636
225 LUND SKOLE
362 004
515 000
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE
15 814 014
17 333 408
227 OPLØ OPPVEKSTSENTER
0
0
228 NÆRØYSUNDET SKOLE
10 936 696
11 523 058
229 VÆRUM BARNEHAGE
1 453 198
1 512 989
240 KOLVEREID BARNEHAGE
13 651 100
14 020 571
260 KULTUR OG FRITID
5 851 641
5 861 332
SUM OPPVEKST‐ OG KULTURAVDELINGE 106 178 050 108 684 576

Avvik(per.)
Regnskap
2017
2017
1 528 717
29 789 040
‐2 190 700
0
‐235 347
1 936 764
‐400 071
5 210 742
‐275 341
4 023 200
1 763 921
16 588 020
‐152 996
159 892
‐1 519 394
16 040 736
0
700 867
‐586 362
9 959 331
‐59 791
1 331 015
‐369 472
12 401 005
‐9 691
5 405 869
‐2 506 526 103 546 480

* ‐ (minus) indikerer mindreforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et merforbruk i
forhold til budsjett.

Tabellen viser et mindreforbruk i oppvekst- og kulturavdelingen på 2 506 526 kroner.
Dette skyldes stor budsjettdisiplin på enhetene og nøkternhet der det er mulig. Det er ikke
innført generelle innsparingstiltak gjennom året.
Mål for oppvekst og kulturavdelingen 2018
Overordna mål for avdelingen:
1.
Nærøy kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygghet og gode
utviklingsmuligheter for barn og unge, slik at de blir rustet til å møte
samfunnets utfordringer. Det skal gi positive opplevelser som gjør Nærøy til
en god kommune å bo i.
2.
Nærøy skal være en kulturkommune med et rikt kultur- og idrettsliv som gir
trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers
virksomhet er verdifull for utviklingen av Nærøy kommune, og skal
stimuleres.
3.
Det skal leveres kvalitativt gode kommunale tjenester innenfor rammene av en
sunn kommuneøkonomi.
Suksessfaktorer for å nå målene:
 Full barnehagedekning i hele kommunen
 Implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 Barnehagehverdagen skal preges av voksne som har fokus på barns egne ressurser
og behov.
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Et godt læringsmiljø for alle elever, og gode rutiner for håndtering av krenkende
atferd.
Gode grunnleggende ferdigheter hos elevene på alle trinn, med spesielt fokus på
språk.
Gode overganger for barna, mellom barnehage, skole, videregående skole og
arbeidsliv.
Godt samarbeid mellom heim og skole, implementering og videreutvikling av
plan for samarbeidet.
Gode digitale ferdigheter og dømmekraft hos elever for å utnytte digitale
læremidler kreativt og skapende.
God planlegging og støtte av lærernes pedagogiske arbeid med IKT, gjennom
kompetanse- og organisasjonsutvikling.
Øke andelen elever som fullfører videregående skole.
Godt tverrfaglig samarbeid om barn og familier med behov for koordinerte
tjenester og gjennom BTI- bedre tverrfaglig innsats.
Godt samarbeid med lag- og foreninger i Nærøy med tydelige møteplasser.
Et rikt kulturtilbud til befolkningen som øker helse, trivsel og bolyst.

Oppvekst- og kulturavdelingen skal etablere:
Samfunn:
 Et godt omdømme
 Godt samarbeid med lokalt næringsliv /planmessig arbeid med entreprenørskap
 Et rikt kulturtilbud gjennom mulighet for egenaktivitet og opplevelser.
Tjenester og brukere:
 En plan for systematisk helsefremmende arbeid i barnehage, skole og fritid.
 God og tydelig klasseledelse som fremmer helse, trivsel og læring.
 Bedre tverrfaglig innsats – BTI, gjennom systematisk arbeid og bruk av digitale
verktøy.
 Attraktive aktiviteter i kommunal regi.
 Godt samarbeid med lokale lag- og foreninger.
 Gode tjenester i musikk- og kulturskolen og på biblioteket som bidrar positivt inn
i skolemiljøet og lokalsamfunnet.
Ledere og medarbeidere:
 God fagkompetanse hos ansatte som bidrar til mestring i arbeidssituasjonen.
 Tydelig ledelse av utviklingsarbeid ved enhetene.
 Aktiv deltakelse og involvering fra alle for å skape et godt arbeidsmiljø.
 God og gjennomgående kommunikasjon internt i avdelingen.
Økonomi og styring:
 God sammenheng mellom rammeplan/læreplan og økonomiplan.
 God kjennskap til politiske prioriteringer hos alle medarbeidere.
Måleparameter og prestasjonsmål er beskrevet i overordnet styringskort for avdelingen.
Lærende nettverk og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
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Etablerte nettverk
Samarbeid i nettverk er vesentlig for ansatte i oppvekst og kulturavdelingen. Dette gjelder
på ledernivå der avdelingen månedlig har faste ledermøter. I tillegg har kultur og fritid
interne nettverk, skolene har fagnettverk, og barnehagene har styrernettverk og
pedledernettverk.
Nettverket benyttes til å skape relasjoner mellom ulike fagfelt, samtidig som nettverkene
benyttes til kompetanseheving, erfaringsdeling og utvikling av en systematisk
arbeidsform som fremmer kvalitet i hele avdelingen.
I skolesektoren eksisterer det også ledernettverk og nettverk i fagene norsk, engelsk og
matematikk på tvers av kommunene i ytre Namdal og på tvers av grunnskole og
videregående skole.
Nettverkene er etablert for å skape en systematikk i avdelingen samtidig som
arbeidsformen er viktig med tanke på kunnskapsutvikling og innovasjon det å lede
endringsprosesser.
Utviklingsprosjekter og nettverk
Å lede utviklingsprosjekter krever både formell og uformell kompetanse hos lederne på
enhetene. Gjennom de prosjektene vi har deltatt i de siste årene, ser en at ledernes
eierskap til prosjektene og deres funksjon som pådrivere på sin enhet har stor betydning
for utvikling av de ansattes kompetanse. Dette arbeidet er ytterligere styrket gjennom
oppfølgingsordningen som er et tilbud fra Utdanningsdirektoratet. Nærøy kommune fikk
tilbud om veilederkorps, som kommunen takket ja til. Dette samarbeidet startet i 2018 og
ønskes videreført til våre 2020. Å øke kompetansen knyttet til å kunne planlegge og
gjennomføre de ulike fasene i et utviklingsarbeid har vært et tema, i tillegg til at
skolelederne har gjennomført omfattende analyser av elevresultater, og utviklet
arbeidsmåter for å forbedre elevenes ferdigheter, både på kort og lang sikt.
Ledergruppen har også samarbeidet om innføringen av digitale verktøy i skolen, og
utarbeidet oppgaver som er utført av de ansatte på den enkelte skole, knyttet til
undervisning, refleksjon og deling.
DEKOM - desentralisert kompetanseutvikling, og REKOM – regional ordning for
kompetanseutvikling
Utdanningsdirektoratet besluttet i 2017 at de nasjonale satsningene som vi gjenkjenner
som «Vurdering for læring», «SPRÅK», «Realfagskommuner» osv. skal forsvinne, og
erstattes av desentralisert kompetanseutvikling basert på skoler og barnehagers behov og
prioriteringer.
Fylkesmannen administrerer ordningen, og Nærøy er representert i nettverk Ytre Namdal,
som foretar analyser og prioriteringer basert på behov i kommunene Leka, Nærøy og
Vikna.
Til nå har nettverk Ytre Namdal mottatt over 700 000 kr som går til kompetanseheving i
skolene i regionen.
Felles satsingsområder for grunnskole og barnehage.
PALS ‐ (Positiv Atferd og Støttende Læringsmiljø) er skolenes hovedsatsningsområde for
elevretta tiltak for å skape et godt læringsmiljø. Skolene har i ulik grad lyktes med PALS
arbeidet, fordi kontinuiteten av dette arbeidet avhenger av hvor stor andel av personalet
som er kjent med, og etterlever premissene for arbeidet.
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LØFT - Barnehagene preges av tydelige voksne som har fokus på barnas ressurser,
dannelse og behov. Dette innebærer også at personalet skal være tydelige voksne som ser
hvert enkelt barn og dets behov, ferdigheter og utfordringer.
Alle skoler gjennomfører egne kvalitetsanalyser i forhold til resultater på nasjonale
prøver og elevundersøkelsen. Det gjennomføres også kartleggingsprøver i grunnleggende
ferdigheter fra 1. trinn og resultatene følges opp på den enkelte enhet,
Alle barnehager og skoler følger plan for helsefremmende arbeid i Ytre Namdal.
Årlig tilstandsrapport belyser kvalitet på ulike tjenester i skolene i kommunen og legges
årlig fram for kommunestyret.
Skoler
Kommunen har siden 2016 deltatt i prosjektet SPRÅK og Bedre Læringsmiljø, og disse
ble avsluttet våren 2018. Samtidig planla kommunen en digitalisering av grunnskolen, og
i høst ble det gjennomført en omfattende skolering av alle lærere på alle klassetrinn.
Digitaliseringsstrategi for oppvekst i Nærøy tar utgangspunkt i Framtid, fornyelse og
digitalisering som er en digitaliseringsstrategi for grunnskolen fra 2017 – 2021, utgitt av
Kunnskapsdepartementet.
Nærøys strategi for digitalisering er så vidt iverksatt, og resultatmål for 18/19 skal
evalueres til våren.
Digitaliseringen tar utgangspunkt i Vurdering for læring, og den gode økta er sentral i alle
undervisningstimer. Det er vesentlig at læringsbrettet blir et digitalt hjelpemiddel, og et
supplement i undervisningen, og bidrar til mer variasjon, økt motivasjon og økt
læringstrykk.
Kultur og fritid
Kultur og Fritid skal med utgangspunkt i et folkehelseperspektiv ha et godt samarbeid
med alle lag og foreninger i kommunen. Kommunen har et aktivt ungdomsråd som
gjennomfører sine møter med stort engasjement.
Likeledes jobber kommunen systematisk opp imot et samarbeid med Nærøy Idrettsråd
og Nærøy musikkråd. Begge disse satsingene er målrettet arbeid for å stimulere og
utvikle lag og foreninger i kommunen til å skape gode møteplasser for innbyggerne våre.
Samtidig har det blitt jobbet mer strukturert og systematisk i samarbeidet om
spillemiddelordninga. For ytterligere stimulering av lag og foreningers arbeid abonnerer
kommunen på Tilskuddsportalen.
Sykefravær
Totalt sett hadde Nærøy kommune et sykefravær på 8,0 % i 2018. Variasjonen er stor
mellom enhetene og det vil være feil å trekke slutninger av de prosenttallene som
framkommer i månedsrapportene. For det første har antall ansatte totalt, i forhold til de
som er syke betydning for tolking av tallene. I tillegg har alderssammensetning, antall
kronisk syke, nærhet til leder, og andre faktorer betydning som hver enkelt enhetsleder
har kjennskap til. Variasjonene gjennom året er også store for de fleste enhetene, men i
2018 er det statistisk Abelvær skole, Gravvik oppvekstsenter og Kolvereid barnehage
som har slitt med det største fraværet. Både Abelvær og Gravvik er små enheter, og
fravær for en ansatt får derfor stor betydning for statistikken. Kolvereid barnehage har i
2018 deltatt i NED-prosjektet der arbeidstakerne sammen har utformet tiltak ut fra de
kartlegginger som er gjort. Fraværet på Gravvik oppvekstsenter er betydelig redusert i
høsthalvåret.
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Kostratall barnehagesektoren
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto dr.utg
Andel barn 1‐5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1‐5 år
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1‐5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer i kommunale bhg

Nærøy
Vikna
Landet
Trøndelag
2018
2018
u/Oslo 2018
2018
13,10 %
14,50 %
14,30 %
15,40 %
88,50 % 100,40 %
92,20 %
94,40 %
kr 141 027 kr 151 940 kr 153 249 kr 157 928
kr 67
kr 51
kr 55
kr 54

Kostratall barnehage:
Andelen barn fra 1-5 år med barnehageplass er på 88,5 % i 2018. Vikna kommune har
over 100 %, fordi enkelte barn fra Nærøy har barnehageplass der.
Netto driftsutgifter til barnehager pr innbygger 1-5 år er på 141 027 kr. Dette er lavt
sammenlignet med både fylket og landet for øvrig.
Alle styrere på oppvekstsenter er rektorer og har ikke barnehagelærerutdanning, men
ellers har alle barnehager styrere som fyller utdanningskravet.
Noen barnehager har dispensasjon fra utdanningskravet i forhold til Pedagogisk ledere,
fordi tilgangen på barnehagelærere ikke er tilstrekkelig.

Kostratall grunnskolesektoren

Nærøy
Vikna Landet
Trøndelag
2018
2018 u/Oslo 2018 2018
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6‐15 år kr 126 650 kr 126 447 kr 112 430 kr 114 212
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)
138,4
35,1
21,1
23,8
Kostratall grunnskole:
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr innbygger i grunnskolealder har en liten
økning i 2018. Dette skyldes blant annet årstrinn på Kolvereid og Nærøysundet skole
med klassetall som betinger deling i mindre grupper. Andelen elever med
fremmedspråklig bakgrunn er også høy på Kolvereid skole, noe som innebærer økt behov
for ressurser generelt. Lærertettheten i kommunen er god og alle skolene vil fylle normen
for lærertetthet som ble innført i august 2018. Samtidig mottok kommunen et generelt
tilskudd til styrking av lærertetthet på 1. – 10. på i overkant av 1 million som gikk til å
øke lærertettheten på skolene.

5.2.1 Ansvar 200 – Oppvekst- og kultursjefen
I 2018/19 er det fem lærere i Nærøy som gjennomfører sin videreutdanning innenfor den
nasjonale ordningen” Kompetanse for Kvalitet”. Her tilføres kommunen statlige midler til
videreutdanning. I tillegg deltar 5 lærere fra kommunen på videreutdanning i engelsk
gjennom grunnskoleopplæring som går desentralisert i Ytre Namdal.
Oppvekstavdelingen har pr. i dag seks lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
utplassert på kommunale skoler og barnehager.
Vesentlige endringer i forhold til budsjett
Ansvar 200 har et overforbruk på 1 528 717 kr. I hovedsak knyttes dette til at refusjoner
til andre kommuner har økt, både i barnehage og grunnskole, og at inntektene fra andre
kommuner knyttet til barnehageplasser, er redusert.
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Endringer /utfordringer:
Kompetanseheving innen skolesektoren er en satsing for å kunne møte lovpålagte krav til
kompetanse for undervisning i skolen fra 2025. På Gravvik og Foldereid skoler har en
igjennom de som er ansatt, tilstrekkelig kompetanse i forhold til krav i Opplæringsloven.
På Abelvær dekker ikke lærerne de fagkravene som stilles, og det er også en del lærere på
Nærøysundet, Kolvereid og Nærøy ungdomsskole som er i gang med videreutdanning.
Ved økning av pedagognormen i barnehage har en greid å skaffe tilstrekkelig
kompetanse, men en ser at utskiftninger av ansatte som skjer midt i barnehage- og
skoleåret, noen vil føre til at ansatte uten godkjent utdanning må tilsettes.

5.2.2 Ansvar 220 Abelvær oppvekstsenter
Mål:
Abelvær skole har i 2018 deltatt i et språkprosjekt – Språkløyper. Hurtig lydinnlæring for
1. klassingen har blitt gjennomført med godt resultat. Skolen har arbeid med lesing som
grunnleggende ferdighet i alle fag.
Innføringen av nettbrett har vært spennende og lærerikt for både ansatte og elever, men
lærerne må fortsatt trene på å bruke den gode økta. Det er spesielt utfordrende for de
voksne å ta i bruk et nytt læremiddel i undervisningen.
Skolen har et godt psykososialt arbeidsmiljø for store og små. Læringsmiljøet er godt og
det er en god tone mellom elevene og de voksne. Ingen elever gjennomførte nasjonale
prøver i 2018 da det ikke er elever på 5. årstrinn.
Det jobbes godt og målrettet med fag og emner ved skolen. Det er gode muligheter for
tilpasset opplæring.
Skolen har i 2018 gjennomført ukentlig gratis skolemåltid for elevene.
Vesentlige avvik i forhold til budsjett:
Abelvær skole har et underforbruk på kr 235 347,- Dette skyldes i hovedsak at
refusjonen sykepenger var mye høyere enn utgiftene til innleie av vikarer.
Enheten har ellers hatt et svært nøkternt forbruk innenfor de rammene som var gitt.
Utviklingstrekk.
Høsten 2018 gikk det 7 elever ved skolen. Det vil også gå 7 elever ved skolen kommende
skoleår. 1 lærer med godkjent lærerutdanning som har vært ute i permisjon vil være
tilbake i full jobb fra skolestart høsten 2019. Da vil skolen igjen ha 2 lærere med godkjent
utdanning.

5.2.3 Ansvar 222 – Foldereid oppvekstsenter
Mål:
I tillegg til å forholde seg til rammeplanen for barnehagen og kunnskapsløftet for skolen,
så følger enheten kommunens satsing på digitalisering i skolen og økte språkferdigheter.
På våren hadde skolen flere lese- og skriveprosjekter, og det har vært fokus på at alle
lærere jobber med lesing og skriving i alle fag. Ved skolestart i august tok skolen i bruk
læringsbrett i undervisningen. Dette har gitt elevene en ny hverdag, med uante muligheter
for å få vist hva de kan. Elevene har større valgfrihet i forhold til muligheter for å tilegne
seg ny kunnskap, og jobben med tilpasset opplæring har blitt enklere. Det har gitt mange
elever mer motivasjon for skolearbeidet, og det gir elevene mulighet for utvikling uansett
hvor faglig sterke/svake de er.
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Digitaliseringen krever at personalet bruker tid på å lære seg de ulike appene og ikke
minst at de bruker malen for den gode læringsøkta, hvor mål og kriterier skal være
tydelige. Derfor er det satt av 1 time hver uke for arbeid med digitalisering i fellestida.
Rektor har laget plan for hva som skal skje hver uke, samt at lærerne jobber med
oppgaver i klasserommet for å trene seg på de nye verktøyene, for så å dele erfaringer
med kollegaene på neste møte. Dette fungerer fint, og skolen jobber godt sammen.
Selv om det ikke har vært tiltaksplaner i språkprosjektet på høsten, så har det blitt jobbet
mye med lesing og skriving i alle fag. Innføringen av læringsbrett har bare forsterket
mulighetene for elevene til å skape tekst. I tillegg til at elevene leser og skriver en god del
på læringsbrett, så har vi fortsatt lesekvarter hver dag hvor elevene leser i bøker.
Barnehagen følger fortsatt tiltaksplanene som har blitt utarbeidet gjennom språksatsingen.
De har brukt barnehageskogen som arena for språkopplæring, blant annet for å lære
preposisjoner. Det har vært erfaringsdeling med Nøtteliten barnehage og de har hatt fokus
på voksnes rolle i leken. Arbeidet med implementering av ny rammeplan er godt i gang.
Det jobbes også kontinuerlig med forebyggende tiltak for å hindre mobbing. Det jobbes
systematisk med PALS, og man har hver måned felles Pals-samling for alle barna på
oppvekstsenteret. Da er det aktuelle Pals-regler som er i fokus, og det handler i all
hovedsak om hvordan vi skal være og oppføre oss sammen med andre.
Elevundersøkelsen tyder på at man lykkes i arbeidet da elevene gir uttrykk for at de trives
på skolen. De svarer at de har det bra på skolen, blir ikke mobbet og gleder seg til å gå på
skolen. De sier også at de får god hjelp og støtte av lærerne. Dette gir stor motivasjon i
fortsettelsen av satsingen på et godt læringsmiljø.
Skolen har gode resultater på nasjonale prøver på 5. trinn, noe som kan tyde på at
satsningen de siste årene har god virkning. Det er ingen elever på det laveste nivået. Og
vi har elever på det høyeste nivået i både lesing, regning og engelsk.
Oppvekstsenteret jobber for et godt foreldresamarbeid, og inviterer mange ganger i året
foreldrene inn i både barnehagen og skolen. Det er viktig for barnets faglige og sosiale
utvikling at man har foreldre som er involvert i barnas hverdag. Planen for
foreldresamarbeid som er utarbeidet for Nærøy kommune følges. Oppvekstsenteret har
også startet arbeidet med BTI. Har deltatt på kurs og er klar for å opprette stafettlogger.
Vesentlige avvik i forhold til budsjettet
Foldereid oppvekstsenter hadde et mindreforbruk på ca. 400 000 kr i 2018. Nesten
200 000 kr av dette er refusjoner fra innvandringstjenesten. Dette er refusjon for utgifter
skolen har hatt på spesialundervisning for flyktninger tidligere år. Utgiftene hadde vi på
forrige år, mens inntektene kom i 2018. 43 000 kr ble også tilbakebetalt fra Trøndelag
fylkeskommune på grunn av for mye innbetalte skoleskysspenger. Siste del av
mindreforbruket skyldes at pedagogisk leder i barnehagen har i deler av 2018 hatt
permisjon, og vikarutgiftene for ped.leder har vært lavere enn beregnet. I tillegg sparer vi
inn på utgiftene der det er forsvarlig.
Endringer/ utfordringer 2018
Foldereid Oppvekstsenter har hatt og har videre framover stabile barnetall. Det har vært
13 barn i barnehagen høsten 2018, og høsten 2019 ser det ut til at det blir en økning til 15.
Skolen har i inneværende år 28 elever, og det ser ut til at vi kommer til å ligge rundt ca.
30 elever framover. Det fungerer fint med 3 deling av skolen, og det er en ordning som er
nødvendig å videreføre med tanke på elevtallet framover. For barnehagen vil det nok bli
behov for en ekstra pedagogisk leder ut fra nye krav til pedagogisk bemanning.

51

5.2.4 Ansvar 223 – Gravvik oppvekstsenter
Mål:
Gravvik Oppvekstsenter har arbeidet med «Rammeplanen for barnehagen» og
«Kunnskapsløftet for skolen». Vi har fortsatt arbeidet i forhold til kommunens satsning
på språk (lesing, skriving) og læringsmiljø. Fokuset er ved Oppvekstsentret PALS og
LØFT. Det har fra høsten 2018 vært stort fokus på digitalisering i skolen med opplæring
både av elever og ansatte. Elevene har hatt opplæring sammen med Foldereid, lærerne har
også deltatt der. I tillegg har lærerne deltatt på opplæring/ kurs arrangert av RIKT
sammen med de øvrige lærerne i kommunen. Målet for prosjektet er at elevene skal ha
digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes videre i
utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse, digitaliseringa skal også øke elevenes
læringsutbytte.
Skolen har fortsatt fokuset på lesing i alle fag, og alle lærere har ansvar for lesing uansett
fag.
Barnehagen har hatt stor fokus på lesing og det muntlige språket. Tiltaksplanen for
barnehager i kommunen følges opp både på personalmøter og i det daglige arbeidet.
Nasjonale prøver avholdes i lesing, regning og engelsk for 5. trinn. Målet for resultatene
er at vi ikke skal ha noen elever på nivå en. Resultatene dette året har vært varierende, og
vi er ikke tilfredse med det. I etterkant er det arbeidet med dette og skissert tiltak.
BTI er et av satsningsområdene i Nærøy Kommune. Det har vært skolering av ledelse og
ped.leder/kontaktlærere.
Oppvekstsentret har fokus på helse og fysisk aktivitet med turgrupper, bruk av gymsal, gå
turer, fysisk aktivitet hver dag de ikke har gym, og det satses på turer i nærområdet.
Barnehagen og skolen har også i år arbeidet sammen om «Livsglede for eldre» og har hatt
arrangement og underholdning hjemme hos de eldre i bygda.
Skolen arbeider med entreprenørskap og det arbeides etter planen for entreprenørskap i
Nærøy Kommune. Det er også i år opprettet ei elevbedrift.
Vesentlige avvik i forhold til budsjett:
Oppvekstsentret hadde i 2018 et budsjett på 4 235 000 kr. Regnskapet viser et forbruk på
3.960.000 kr og et underforbruk på 275 000 kr. Barnehagen har et stort underforbruk som
blant annet skyldes refusjon for barn fra andre kommuner. Enheten har hatt flere
langtidssykemeldinger i 2018. Ved disse sykemeldingene er det ikke leid inn vikar ved alt
fraværet. De ansatte er samarbeidsvillige og har stått på for at det skal bli et godt tilbud
for barna.
Endringer / utfordringer i 2018
En av utfordringene vi har er tilgang på vikarer. Det er vanskelig å få tak i vikarer når vi
har fravær blant de ansatte. Vi må da slå sammen eller benytte oss av ansatte med
reduserte stillinger.
Gravvik Oppvekstsenter har en stor bygningsmasse selv om vi har få barn. Bygningene er
etter hvert blitt preget av slitasje og lite vedlikehold. Så alle rommene har ikke like god
standard.
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5.2.5 Ansvar 224 – Kolvereid skole
Mål:
I 2018 var Kolvereid skole med i flere satsninger. Det ene var Læringsmiljøprosjektet,
som ble avsluttet våren 2018 der hovedmålet var bedre læringsmiljø og redusert
mobbing.
Læringsmiljøprosjektet har hjulpet oss med å skape gode rutiner rundt avdekking og
håndtering av mobbing. I tillegg har skolen gjennom mange år vært en PALS- skole.
Resultater av elevundersøkelsen gav skolen gode indikatorer på hva som må være vårt
fokus i det videre arbeidet.
Det andre prosjektet var Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og
skriving 2016-2019. Målet er å gjøre elever bedre til å lese og skrive, som også er to av
de grunnleggende ferdighetene. Systematisk arbeid med språk må fortsette.
Lærerne har jobbet spesielt med resultater fra Nasjonale prøver i lesing. De har analysert
resultatene, sett på forbedringsområder og hvilke tiltak som kan settes inn.
Digitalisering er skolens store utviklingsprosjekt for perioden 2018-2020. Vi hadde
oppstart i høst ved kursing av personalet og elever. I tillegg til opplæring i ulike apper
har det vært et stort fokus på klasseledelse og “Den gode økta”. Ved utgangen av året er
både elever og lærere kommet godt i gang.
I løpet av året har de fleste i personalet blitt kurset i verktøyet “Stafettlogg” som skal tas i
bruk i BTI-arbeidet. I tillegg har alle ansatte deltatt på informasjonsmøter om BTI. Deler
av personalet har også deltatt på fag- /kursdager i forbindelse med dette arbeidet. Ved
utgangen av året var ansatte klare til å ta verktøyet i bruk. Alle trinn skal i løpet av våren
2019 opprette stafettlogger.
Vesentlige avvik i forhold til budsjett:
Enheten hadde et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak lønnsutgifter.
Endringer / utfordringer i 2018:
Elevtallet ved skolen har økt noe, fra 230 elever i skoleåret 2017/2018 til 238 høsten
2018.
Vi har vært involvert i arbeidet med den nye barneskolen. Kolvereid skole har gjennom
året fått et tettere samarbeid med NUS ved at noen lærere fra NUS har hatt undervisning i
fag hos oss. Fra høsten fikk vi ny ledelsesstruktur med en felles rektor, og assisterende
rektorer på hver enhet.
Det har vært en del utfordringer med utearealet i forbindelse med bygging av ny skole.
Dette er løst med at småtrinn og mellomtrinn har uteaktiviteter/ friminutt til ulike tider i
løpet av skoledagen. I tillegg har vi økt antall voksne ute i skolegården.
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5.2.6 Ansvar 226 – Nærøy ungdomsskole
Sentrale satsingsområder i tillegg til de som er felles
I 2018 avsluttet Nærøy ungdomsskole prosjektperioden med kommuneprosjektet- språk
som startet opp høsten 2016. Prosjektet er en del av regjeringens satsing Språkløyper den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å gjøre elever
bedre til å lese og skrive, noe som er to av de grunnleggende ferdighetene. Systematisk
arbeid med språk må fortsette. Fra høsten 2018 har skolen som et ledd i digitalisering
vært med i kommunens satsing med innføring av nettbrett (Ipad). Vi hadde oppstart i høst
ved kursing av personalet og elever. I kursinga var det stort på fokus på klasseledelse og
“Den gode økta”. I tillegg var det opplæring i ulike Apper. Ved utgangen av året er både
elever og lærere kommet godt i gang.
BTI- bedre tverrfaglig innsats i 2018
Gjennom BTI- prosjektet har personalet ved NUS deltatt på ulike kurs/samlinger hvor
målet er å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og
deres familier – med samordnede tjenester av høy kvalitet.
Flere i personalet har blitt kurset i verktøyet Stafettloggen som setter barnets utvikling og
foreldrenes medvirkning i sentrum. Den elektroniske Stafettloggen skal hindre
oppfølgingsbrudd og sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/
ungdommen.
Resultatet av elevundersøkelsen viser at elevene ved Nærøy ungdomsskole opplever å ha
et gjennomgående godt psykososialt miljø. De uttrykker at de har støtte i skolearbeidet
hjemmefra, og at utdanning og yrkesveiledningen ved skolen er god.
Samtidig skårer ikke enheten godt nok blant annet på elevmedvirkning. Dette er et
av områdene som er og vil være fokusområde i det videre arbeidet ved skolen.
Ved nasjonale prøver har Nærøy ungdomsskole som mål å ikke ha noen elever på nivå 1 i
lesing når de kommer til 9. trinn. Dette klarte vi ikke å nå i 2018. Vi ser likevel en
bedring fra 2017. Ved NUS var det i 2018 3,9 % av 9. trinn på nivå 1, hvilket er under
landsgjennomsnittet på 5,9% og Trøndelag fylke som var 6,7%. Likevel er ikke skolens
mål nådd på dette området.
Tallene viser en positiv tendens ved at elevene hever seg fra 8. til 9.trinn.
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng har økt fra 38,5 i 2017 til 40,1 i 2018.
Resultat ligger på nasjonalt nivå.
Avvik som framkommer i regnskapet
Regnskapet for 2018 viser at Nærøy ungdomsskole endte med et mindreforbruk i forhold
til budsjettrammen. Mindreforbruket skyldes hard budsjettdisiplin. I tillegg kan stikkord
som lavere pensjonsutgifter, skyssutgifter, større overføringer og refusjoner gi en
forklaring på sluttresultatet. Vi har hatt 3 lærere på den nasjonale satsingen for
videreutdanning.
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Endringer / utfordringer i 2018
Elevtallet ved skolen har minsket noe, fra 181 elever i skoleåret 2017/2018 til 161 høsten
2018. I 2 år framover vil det være et synkende elevtall.
Nærøy ungdomsskole har også vært involvert i arbeidet med den nye barneskolen på
Kolvereid. Samarbeidet mellom Kolvereid skole og NUS har i løpet av 2018 blitt tettere
blant annet ved bruk av lærere på tvers av skolene og ny felles rektor for barne- og
ungdomsskolen.

5.2.7 Ansvar 228 – Nærøysundet skole
Mål:
Nærøysundet skole har i 2018 deltatt i et språkprosjekt – Språkløyper. Vi har jobbet godt
med prosjektet og vi har for andre år gjennomfør hurtig lydinnlæring for 6-åringene.
Erfaringene med hurtig lydinnlæring er svært positive.
Gjennom PALS prosjektet har vi felles regler og rutiner ved skolen som ifølge elevene
etterleves av de voksne. Vi kan PALS.
Innføring av nettbrett på høsten 2018 var lærerikt, morsomt og arbeidsomt. En av
intensjonene for innføring av nettbrett var økt elevaktivitet. I følge de ansatte gir
nettbrettet dem bedre mulighet til å gi elevene en bedre tilpasset opplæring og lærerne
kan gi bedre muntlige/skriftlige tilbakemeldinger til den enkelte elev. Elevene er nå mer
fornøyd med resultatene av sitt arbeid ved at de får til bedre presentasjoner/resultat. Det
er meget viktig at skolen ved leder har fokus på den gode økta.
Elevundersøkelsen ga oss nyttig informasjon. Det som var negativt i år var at flere elever
enn tidligere sa at de var lite motivert for skole og skolearbeid. De samme elevene skrev
at de opplevde at lærerne brydde seg om dem og at de behandlet dem med respekt.
Skolen skal derfor ha fokus på økt elev motivasjon. Vi har som mål å øke
elevmotivasjonen.
Resultatene på de nasjonale prøvene for både 5. og 8.klassen var under og på
landsgjennomsnittet.
I etterkant av de nasjonale prøvene har vi startet med lese kurs på 3. og 4. trinn med et
omfang på 8 – 10 timer pr uke i 10 uker. Vi har som mål å få bedre resultatet på de
nasjonale prøvene kommende skoleår.
SOL. (Systematisk observasjon av lesing) To ganger har skolen gjennomført individuell
systematisk observasjon av leseferdighetene til alle elevene.
Vesentlige avvik i forhold til budsjettet
Enheten har et mindre forbruk på 586 362 kr. Mindre forbruket skyldes i hovedsak at
skolen fikk elever fra andre hjemkommuner. Inntektene i forbindelse med refusjon fra
andre kommuner ble langt høyere enn budsjettert. Refusjon sykepenger ga enheten mer
inntekter enn utgiftene til vikarer gjorde.
Utviklingstrekk
Høsten 2018 startet 24 elever i 1. klasse ved skolen. Høsten 2019 starter 15 1. klassinger
og 12 7. klassinger overføres til NUS. Totalt begynner 123 elever ved skolen høsten
2019. Av disse går 74 elever på småtrinnet og 49 elever på mellomtrinnet. Reglene om
maks antall elever pr. lærer ble innført høsten 2018. Makstallet med elever pr. lærer er 16.
På 1. – 4. trinn må det minst være 74 : 16 = 4,6 lærere. I inneværende skoleår er det 7
lærerstillinger på 1. – 4 trinn. Skolen ligger dermed godt over minstekravet vedrørende
lærertetthet. Vi har gode erfaringer med å styrke lærertettheten på småtrinnet og dette vil
vi videreføre.
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Skolen vil videreføre arbeidet med PALS, språk og digitalisering. I tillegg vil vi øke
innsatsen med BTI, gjennomføre lese-kurs ved å omdisponere noe av timeressursene på
småtrinnet.
Det er i underkant av 30 barn som har helplass i SFO. Elevtallsutviklingen tilsier at flere
barn vil benytte SFO. Flere barn på SFO vil bety økte inntekter til SFO, men også økt
behov for flere ansatte og dermed økte lønnsutgifter.

5.2.8 Ansvar 229 – Værum barnehage
Mål
Barnehagen har fortsatt arbeidet med språkløyper. Ansatte har jobbet med språkvansker –
ord og begrepstrening og språklydvansker - munnmotoriske øvelser. Det er diskutert
voksenrollen i leken, lekbasert læring, og jobbet med oppdrag rundt lek og preposisjoner,
rollelek og mengdebegrep. Personalet synes dette arbeidet er interessant og motiverende.
Barnehagen har hatt to erfaringsdelinger med Ottersøy barnehage og Lilleval barnehage,
og dette har vært givende for de ansatte. I det daglige har man begynt å ta mer tak i bl.a.
bildedokumentasjon, der man bruker bildene for å kommunisere rundt aktiviteter som har
funnet sted. Dette ser ansatte er bra, ikke minst for de yngste barna i barnehagen.
Barnehagen jobber kontinuerlig med voksenrollen, det å bygge gode relasjoner til barna
og hvordan personale snakker med barna styrker deres sosiale kompetanse og positive
selvfølelse. LØFT er en viktig del av dette. Dette har ansatte også gjort gjennom arbeidet
med implementeringen av Rammeplan. Barnehagen har jobbet seg igjennom punktene for
barnehagens verdigrunnlag, og høsthalvåret hatt mye fokus på Livsmestring og helse.
Arbeidet med Helsefremmende barnehager går også mye inn på dette. I tillegg har styrer
deltatt på fagdager i BTI.
Barnehagen hadde to skolestartere våren 18. Det har vært et samarbeid, som året før, med
Ottersøy barnehage og skoleklubben der. To besøk er gjennomført for å bli kjent før de
fire førskoledagene i perioden april-juni. Dette var veldig positivt for barna, og det økte
deres trygghet i forkant av skolestart. Før sommeren hadde personale også
informasjonsutveksling angående barna, med Nærøysundet skole.
Å jobbe med en aldersblandet barnegruppe, 1-6 år er generelt utfordrende. Ansatte ved
Værum barnehage arbeider alltid med mål om å møte barna der de er utfra alder,
modning og interesser, og barnehagen mener de i 2018 har hatt ett barnehagetilbud av
god kvalitet.
Budsjett
Barnehagen har driftet i forhold til budsjett (med justeringer) i 2018.

5.2.9 Ansvar 240 – Kolvereid barnehage
Mål
Barnehagen har i 2018 fortsatt med arbeidet med Språkløyper. Dette arbeidet er ett
systematisk arbeid som setter språkmiljøet på barnehagen i fokus. Barnehagen har
kommet godt i gang med implementering av årsplan. Ansatte har arbeidet med
barnehagens verdigrunnlag, barnehagens formål og innhold og satt fokus på
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voksenrollen. Ansatte ved Kolvereid barnehage har arbeidet godt i 2018 og barnehagen
tilbyr ett barnehagetilbud med god kvalitet.
Budsjett
Barnehagen har driftet i forhold til budsjett(m/endringer) i 2018. Man har ett
mindreforbruk på kr 368 000,-. Dette skyldes økte inntekter på refusjon sykepenger.

5.2.10 Ansvar 260 – Kultur og fritid
Mål
I tillegg til overordnede mål, har enheten følgende prestasjonsmål:
Kino, minimum en gang pr. uke
Konserter, forestillinger i Nærøy kulturhus, minimum 4 ganger pr. halvår
Minimum 100 elever i kulturskolen.
Prioritering og omstillingstiltak:
Kulturskole tar i bruk ny Rammeplan for kulturskolen. Målet er på sikt å bygge opp
større kompetanse slik at tilbudet til elevene i Nærøy kan utvides til å omfatte flere
fagplaner enn musikk. Kulturskolens oppdrag er forankret i Opplæringsloven.
Kulturskolen deltar også i veiledningsordning i regi kulturskolerådet i perioden høste
2018 til vår 2020.
Kulturprisen i 2018
Kulturprisen ble i 2018 tildelt en verdig prisvinner Gunvor Fjær og Nærforum Måneset
for deres store engasjement og arbeid med restaurering av Remmastrauman som
kulturminnested i Nærøy.
Tjeneste 23113 Nærøy ungdomsråd
Nærøy ungdomsråd har gjennomført alle sine møter med stort engasjement. Nærøy
ungdomsråd har gjennomført flere samarbeidsmøter med Vikna ungdomsråd og
planlegger en felles ungdomskonferanse i 2019.
Det ble satt opp gratis buss for ungdom til Bjørgan skisenter i vinterferien som fikk
mange deltakere.
Tjeneste 23114 – UKM
UKM sitt hovedarrangement for 2018, inkludert Nærøys deltagelse på fylkesmønstring
ble gjennomført i tråd med planer og målsetninger. Deltagerantallet er relativt stabilt for
kommunen.
Tjeneste - 37010 Nærøy folkebibliotek
Nærøy folkebibliotek har også i 2018 hatt stor aktivitet, spesielt for barn og unge.
Grunnen til dette er 80 000 kr i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, som var øremerket
tiltak for denne målgruppen. Bibliotekbudsjettet har også hatt en liten økning på ca. 3 % i
forhold til 2017. Fra 2016 til 2017 ble budsjettet imidlertid redusert med 3 %.
Utvikling
Statistikken viser at Nærøy folkebibliotek har hatt tilsammen 252 forskjellige
formidlingstiltak i 2018. Her regnes alt fra klassebesøk, forfatterbesøk, foredrag, og andre
kulturelle arrangement. Tiltakene har vært gjennomført som egne tiltak, eller i samarbeid
med andre, som skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjeneste, aktivitører,
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frivillingssentral, Den lokale skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken
(DKSS), samt lokale lag og foreninger.
Også på utlånstasjonene har aktiviteten økt. Foldereid utlånstasjon har gjennomført 8
forskjellige tiltak. Lundstua 6 tiltak i egen regi og 27 møter /arrangement av eksterne
aktører. Utlånstasjonene har også faste daglige besøkende, noe som tyder på at de er
viktige møteplasser for de som bor i grendene.
8 371 personer har besøkt bibliotekets tiltak i 2018.
Grunnskoler
I søknaden til Nasjonalbiblioteket søke biblioteket om midler på tiltak for barn og unge.
Grunnen til dette er at vi ønsker å gi flere barn og unge gratis opplevelser slik at de kan
utvikle et godt og nært forhold til biblioteket og bli gode bibliotekbrukere.
I 2018 arrangerte biblioteket 12 større arrangement for elevene ved barne- og
ungdomskolen. I tillegg ca. 100 klassebesøk der formidling har stått i sentrum.
Biblioteket har siden 2016 deltatt i den digitale lesekampanjen SommerLes sammen med
370 andre kommuner. I 2018 hadde Nærøy med 59,3 % av det totale elevgrunnlaget som
utgjør 376 elever. Dette er en økning på 39,1 % poeng fra 2017 da vi hadde med 20,2 %.
Barnehager
Biblioteket har over flere år hatt samarbeid med Kolvereid barnehage. Allerede i 2006 ble
det startet et barnehagebibliotek der. I 2018 hadde biblioteket og DKSS et felles
arrangement for målgruppene barn og eldre. I september kom Klovnen Knut og
underholdt for 30 stk. 4-åringer og 40 eldre på Bjørkåstunet. Tilbakemeldingene fra
begge målgrupper var svært positive. Både i 2017 og 2018 har biblioteket arrangert
juleforestilling for barn fra 3 – 8 år i Nærøy kulturhus. I 2018 deltok 200 barn og 20
voksne. Biblioteket har også hatt besøk av barnehager 1. gang pr. måned. Da lager
biblioteket sin egen forestilling. Dette har blitt et populært tiltak som vi ønsker å fortsette
med.
Voksne
Antall arrangement og aktiviteter for de voksne har også vært ganske stor, hele 46 stk. der
1026 har deltatt. Her er også tall fra utlånstasjoner på Foldereid og Lund med.
Øke tilgjengelighet
For å legge til rette for at flest mulig skal få delta på arrangementene har biblioteket valgt
å bruke flere forskjellige arenaer til ulike arrangement og målgrupper. Arenaer som har
vært benyttet er Nærøy kulturhus, Bjørkåstunet, NUS, Krambua på Foldereid og
Lundstua. Dette er også med på å styrke samarbeid, øke tilgjengeligheten og gjøre
biblioteket mer synlig for innbyggerne.
Økt e-bokutlån
Fra 2017 – 2018 har utlån av e-bøker økt med 33 %.
Fremtidsbilde
Det totale utlånet har gått ned ca. 15,5 % i 2018, mens utlån til barn har vært stabilt. En
årsak kan være at vi har valgt å legge noen arrangement utenom bibliotekets lokaler. Et
framtidig mål er å øke utlånet blant alle målgrupper.
2020 blir et spennende og utfordrende år. Folkebiblioteket skal samlokaliseres med
skolen på Kolvereid og bli til et kombinasjonsbibliotek. Samlokalisering åpner for nye
muligheter ved at bibliotek og skole få et tettere samarbeid, men for å utvikle et godt
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skolebibliotektilbud er vi avhengig av ressurser til styrking av kompetansen. Selv om
bibliotekarealet reduseres og bokstammen må reduseres med 50 %, blir det viktig å
synliggjøre at kombinasjonsbiblioteket er for alle innbyggere. Sambrukstanken bør gi
rom for flere aktiviteter.
Samtidig med samlokaliseringen skal det rigges en større bibliotekenhet for Nærøysund
kommune. Målet med kommunereformen er bedre tjenester til innbyggerne og et større
fagmiljø og det blir viktig av biblioteket fortsatt gis rammer for å opprettholde og
videreutvikle tjenestene framover. Her ser vi også potensiale for effektivisering av
ressursbruken.
Måloppnåelse
I forhold til overordna mål for Nærøy kommune og hovedmål for avdelingen oppvekstog kultur bidrar biblioteket godt med et rikt tilbud til alle innbyggere. Bibliotekets
satsninger for 2018 har gitt barn og unge gode muligheter for å øke interessen og
motivasjonen for lesing og nærheten til biblioteket. Stor aktivitet med innhold for både
store og små synliggjør bibliotekets funksjoner som møteplass, kulturarena og
kunnskapssenter.
Tjeneste 38300 Kulturskole
Det var til sammen 106 elevplasser ved kulturskolen dette. Det ble undervist i 15
disipliner/instrumenter, med gitar og piano som de mest populære.
Det er fra høsten 2018 startet opp to nye tilbud: «Sløyd – forming og design», og Spill i
band – samspill. Dette er i samsvar med den nye rammeplanens satsningsområder. Dette
er også i tråd med de målene vi satte oss vedr. budsjettet for 2018.
Skolen har 11 lærere, hvor 3 er faste. Alle er deltidsstillinger.
Det har i år vært gitt tilbud på Kolvereid, Gravvik, Ottersøy, Foldereid og Lund/Salsnes.
Elevene ved kulturskolen har deltatt ved en rekke arrangementer gjennom året. Først og
fremst skolens største arrangement, Kulturkafe”, et arrangement i samarbeid med
foreldrene.
Andre arrangementer som kan nevnes er:
Tre elever deltok på kommunenes kommunedag den 9. mars 2018.
Deltagelse på årets UKM,
Minikonsert for nybegynnere,
14. mai - intern Griegkonsert på kulturhuset.
16.juni - liten konsert på bakeriet.
8. september deltok fire elever i Kolvereid kirke på piano i forbindelse med
kulturminnedagene.
4. oktober hadde en elev flere innslag på piano i anledning forfatterbesøk på biblioteket.
En elev underholdt med sang og gitar ved åpningen av «Den store helseundersøkelsen
HUNT 3» i fylket.
13. november – Innvielse av nytt piano på Bjørkåstunet – 7 elever deltok.
21. november – Frokostkonsert på Bjørkåstunet – 5 elever deltok.
20. desember deltok tre elever på familiekonsept i Kolvereid kirke.
Vi hadde en nominert til Drømmestipendordningen i 2018.
Kulturskolen selger også dirigenttjeneste til Kolvereid Hornmusikklag og blandakoret
«Mixdur».
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Regnskapstallene viser noe underforbruk i forhold oppsatt budsjett.
Det skyldes i første rekke lønnsutgiftene, som på budsjettet er satt opp ut fra ”normal”
tarifflønn på rektor, pluss en lærer. Disse to har gått på såkalt pensjonistlønn, og som
følge av dette er det et avvik på lønnskostnadene.
Kulturskolens personale er godt i gang med oppdateringen vedr. den nye «Rammeplan
for Kulturskolene». Fra 01.01.2019 er Nærøy kulturskole med i Norsk kulturskoleråds
veiledningsprosjekt, som strekker seg over et og et halvt år. Det er allerede avholdt et
møte, og det er også planlagt to andre møter våren 2019.
Nærøy kulturskole er også med på fylkesmusikernes «Diafonprosjekt» i Ytre Namdal,
som vil stekke seg over tre år. Det er et samarbeidsprosjekt der mesteparten av
musikkorganisasjonene, grunnskolene og kulturskolene i Ytre Namdal er med.
Tjeneste 38501 – Administrasjon kultur
Kultur og fritid var i 2018 bemannet med 140 %.
Tjenesten ble gjennomført i tråd med gjeldende planer. Husleiesatsene for kommunale
bygg ble revidert for første gang siden 2003, noe som medførte noe misnøye fra enkelte
leietakere. Samtidig er leiesatsene nå samkjørt for alle kommunale bygg og det er innført
et nytt digitalt bookingsystem for utleie.
Målet er at Kulturhuset i Nærøy skal komme på nivå med andre kulturhus i Namdalen og
Trøndelag og at det også legges til rette for at det følger bemanning med utleien, ved
større arrangement.
Tjeneste 38507 – Riksteatret
I 2018 ble det kun oppført barneforestillinger i regi av Riksteateret i Nærøy. Fra 2019 er
voksenforestillingene tilbake i Kulturhuset, grunnet den innsatsen vi la ned i 2018 for å
markere ønsket om også voksenforestillinger. Forestillingene er godt besøkt, samtidig
kan en ikke gjenta ofte nok hvor viktig det er med strukturert og helhetlig informasjonsog kommunikasjonsarbeid når det gjelder markedsføring og salg av teaterforestillinger
ved Kulturhuset. Sluttregnskapet viser merinntekter i overkant av kr 16 000.
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5.3

Helse- og sosialavdelingen

Regnskap
Buds(end)
2018
2018
300 HELSE OG SOSIALSJEF
18 929 941
17 999 994
301 NAV
4 652 620
3 724 281
320 LEDER NBBS 1
19 861 719
17 991 377
330 LEDER NBBS 2
23 875 072
23 798 937
340 MILJØTJENESTEN
16 790 419
16 519 100
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER 14 082 315
14 908 268
360 LEDER RUS/PSYKIATRI
9 436 106
9 541 888
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV
16 107 893
15 667 998
380 FOREBYGGENDE ENHET
14 035 386
13 679 332
SUM HELSE‐ OG SOSIALAVDELINGEN
137 771 471 133 831 175

Avvik(per.)
Regnskap
2018
2017
929 947
29 082 225
928 339
7 622 868
1 870 342 19 621 472
76 134 21 568 313
271 319 15 145 772
‐825 953 13 754 980
‐105 782
9 101 649
439 895 14 860 573
356 055
‐
3 940 296 130 757 852

* ‐ (minus) indikerer mindreforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et merforbruk i
forhold til budsjett.

Generelt for helse og sosialavdelingen
Som det fremkommer av oversikten har helse og sosialavdelingen et overforbruk på ca.
3.9 mill. Det tilsvarer ca. 3 % av revidert budsjett. Endret regelverk vedrørende
periodisering av lønn utgjør ca. 3,1 mill. av de økte utgiftene for 2018, dette er belastet
alle avdelinger i pleie og omsorg. Utover det er det et merforbruk på 0,8 mill. Årsaken til
dette er i hovedsak merforbruk til økonomisk sosialhjelp og barnevern.

5.3.1 Helse og sosialsjef
Ansvarsområdet omfattes av følgende områder/ tjenester:
 Administrasjon
 Brukerkontor – saksbehandling og vedtak på alle pleie og omsorgstjenester i
Nærøy.
 Saksbehandling av husbank/startlån, ledsagerbevis, transportkort og planarbeid.
 Aktivitørtjenesten
 Skjenkekontroll
 Interkommunalt barnevern
 Namdal rehabilitering
 Ytre Namdal Vekst
 Krisesenter
Interkommunalt barnevern
Avviksanalyse
Barnevernet har et overforbruk på i ca. 1,3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak utgifter
knyttet til barn som har tiltak utenfor hjemmet. Andre tjenester under ansvar 300 har hatt
noe underforbruk, slik at overforbruket samlet på dette Interkommunalt barnevern er
totalt kr. 930.000,-.
Avvik kr. 930.000,-.
Det er utarbeidet engen årsmelding for interkommunalt barnevern, se vedlegg.
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Brukerkontor
Totalt antall behandlede saker i 2018 er 1350.
Antall brukere som benyttet dagtilbud for demente i fjor var 9 stk.
For 2018 hadde helse og sosialavdelingen følgende hovedområder det skulle være
fokus på:
Brukermedvirkning
Helse og sosialavdelingen har som arbeidsmål å gi gode helsetjenester til befolkningen.
Med initiativ fra funksjonshemmedes råd er vårt tilbakemeldingsskjema som er plassert
rundt omkring i tjenestene forbedret og tilbakemeldingen behandles i kvalitetsutvalg 1x
pr. mnd.
Det er brukerrepresentasjon i kvalitetsutvalget i helse og sosial. Videre innkalles
brukerrepresentanter inn i alt pågående planarbeid, enten som direkte medlem av
arbeidsgruppen eller som referansegruppe.
Enhetene har system for møter med brukere og evt. pårørende
Kvalitet
Det er pågående kvalitetsarbeid i alle enhetene, og i 2018 har det i tillegg til de årlige
opplæringer og oppdateringer vært fokus på arbeidsmiljø, ernæringsarbeid,
velferdsteknologi og hverdagsmestring.
Kompetanse
Kompetanseplan ble utarbeidet i 2018 og vedtatt høst 2018.
For å sikre god kvalitet i tjenesten og for å rekruttere og beholde kompetente ansatte er
det viktig at vi har gode plan for opplæring. I 2018 har 18 fullført utdanning på
videregående eller høyskolenivå og 17 er under et utdanningsløp, tilsammen 35 personer.
Gode tilskuddordninger fra Fylkesmannen bidrar til at Nærøy kommune i tørre grad enn
tidligere år kan gi tilbud om utdanning og videreutdanning uten at det blir en økonomisk
belastning for ansatte.
Internundervisning planlegges for et ½ år og det er ukentlige opplæringstiltak i ulike
tema. Det er videre noen tema der ansatte må gjennomføre undervisningsopplegget
digitalt gjennom NHI, eksempelvis legemiddelhåndtering.
Forebyggende enhet:
Forebyggende enhet er etablert, se eget avsnitt.
Arbeid og aktivitet
Steam fortsetter som tidligere, og det har i 2018 vært vurdert om Steam/Ytre Namdal
Vekst som en del av aktivitets og arbeidstilbudet, kan drifte BUA.
Velferdsteknologi
Prosjektet hverdagsteknologi har pågått i hele 2018. Egen prosjektgruppe er etablert.
Anbudsdokumenter vil utarbeides vår 2019. Varslings og trygghetsteknologi vil være
første prioritet.
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Rehabiliteringsteam
Hverdagsmestring
Det ble etablert et hverdagsmestringsteam og prosjektet hverdagsmestring er avsluttet
med positive resultater. jfr. vedlagte rapport:

Sluttrapport.pdf

Avlastningstilbud for yngre demente
Det ble etablert et helgebasert avlastningstilbud til yngre senile demente høsten 2018. Det
skal være en prøveordning i et ½ år. Deretter skal tilbudet evalueres våren 2019, for å
vurdere om det skal være et varig tilbud.
Byggeprosjekt i planperioden
Miljøtjenesten er i gang med å rehabilitere og å bygge nye boliger i Tverrveien
Det er utarbeidet tegninger til ny skadestue, ambulansemottak og andre kontorfasiliteter
på legekontorer
Det er innredet eget område for mobilt røntgen ved legekontoret
Det er ikke kommet i gang med planlegging av nytt bofellesskap i rus -og
psykiatrienheten
Det er avtalt og planlagt oppstart på utvidelse av fellesarealet på NBBS
Planer:





Kompetanseplan ble utarbeidet og vedtatt høst 2018
Boligsosial handlingsplan ble revidert og deretter vedtatt høsten 2018
Utarbeidelse av sektorplan for helse og – omsorgsplan ble utsatt i påvente
av etablering av Nærøysund kommune

5.3.2 Ansvar 301 NAV
Avviksanalyse
(tall i hele tusen)

Regnskap
2018
Sosialkontor-kommune 1 588
Kvalifiseringsordningen 504
Økonomisk sosialhjelp 2 495
Herav Refusjon stat
364
Totalt NAV
4 587 *

Budsjett
2018
1 934
250
1 540
50
3 724

Avvik
+
+
+
+

435
254
955
314
863

Regnskap
2017
2 005
154
5 464
0
7 623

Avvik: Nav sosial hadde pr utgangen av 2018 et overforbruk på kr 863 000.
For å synliggjøre antall brukere av sosialstønad og utviklingen er dette satt inn i
en tabell.
De skilles da på ordinært bosatte og flyktninger, da det er en vesentlig forskjell på
økningen/endringer i disse to brukergrupper i disse to gruppene, samt
gjennomsnittlig utbetaling pr bruker (satt i parentes).
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Gruppe
Flyktninger
antall
Økonomisk
sosialhjelp i
kr
(gjennomsnitt
pr bruker)

2013
21

2014
26

2015|
30

2016
39

2017
48

985 400
(46 900)

1 228 600 1 286 300 2 292 900 2 122 000
(47 200) (42 900) (58 800) (44 200)

Øvrige
143
127
126
139
123
bosatte antall
Økonomisk
4 412 100 3 685 800 3 255 900 4 113 100 3 763 000
sosialhjelp i
(30 850) (29 000) (25 800) (29 600) (30 600)
kr
(gjennomsnitt
pr bruker)

2018
47
3 159 982
(67 200)

150
4 506 105
(30 000)

Det har vært en økning i antall brukere (øvrige bosatte) fra 123 til 150 personer
dvs. 27 personer, men blant flykningene har antall bruker gått ned med 1 fra 48 til
47 brukere av økonomisk sosialhjelp.
I gruppen enslige under 25 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp har det i
2018 vært 24 personer (25 personer i 2017) hvorav 3 av disse er gruppen
flyktninger.
I gruppen enslige over 25 år mottar 63 økonomisk sosialhjelp (62 i 2017), hvorav
8 av disse er i gruppen flytninger (12 i 2017)
Familier med barn som er registrert som flyktninger, og er nå totalt 23, dette er en
nedgang med en familie, mens de øvrige familier er økt med 1 og er nå totalt 23
familier som har fått hjelp i 2018.
Bruken av kvalifiseringsordningen har vært nyttet i høyere grad i 2018. I tillegg
nyttes andre tiltak. Det vil fortsatt være fokus på bruk av KVP ved kontoret. Dette
vil fortsatt være viktigere, da tildeling av tiltaksmidler ikke er økt sammenlignet
med foregående år. Fylkesmannen har antydet at de ønsker å avholde kurs i bruk
av KVP i løpet av 2019. Det er viktig at ansatte kan å bruke og utnytte denne
ordningen på riktig måte.
Det er en stadig økning i bruk av økonomisk sosialhjelp. I utbetalingsoversikten i
Velferd viser dette at posten økonomisk sosialhjelp er gått litt ned, redusert med
kr 235 600. Totalt er det utbetalt kr 7 666 000 i økonomisk sosialhjelp i 2018 (kr
7 901 800 i 2017).
Totalt sett er det utbetalt litt mindre økonomisk sosialhjelp, men om man ser på
gjennomsnittlig utbetaling er denne økt med kr 600 for øvrige brukere, mens det
er gått opp med kr 23 000 på flyktninger. Dette kan bla. skyldes at brukergruppen
har et økende antall som har fått barn og er i permisjon uten intro. Vi er kjent med
at Nærøy har en del store barnefamilier som også vil koste en del mere enn om
man har færre barn. Nedgangen i antall enslige ungdommer kan skyldes at de er
kommet seg ut i jobb eller har startet på utdanning og dermed trenger lavere/ eller
ingen supplering av økonomisk sosialhjelp.
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Det jobbes fortløpende med å få våre brukere ut i jobb eller utdanning.
Nærøy kommune startet i oktober 2016 opp med aktivitetsplikt for sosialhjelp via
prosjektet Steam. Det er etter en del «prøving og feiling» nå stabilisert seg litt
bedre, og innsøking og oppfølging av brukerne går bedre. Det er faste
møtepunkter mellom Steam og NAV og en tett oppfølging og rapportering på
deltakerne i Steam-prosjektet.
Det jobbes med ulike arbeidsoppgaver ved Steam, dette for å ivareta ulike
deltakere, kjønn og interesser. Det kjøres samtidig kurs i jobbsøking, CV
skriving, økonomi, kosthold mm.
De fleste ungdommer blir avklart på Steam der det ikke er forhold som tilsier at
det ikke er forsvarlig.
I tillegg benyttes avklaring og oppfølgingstiltak ved våre tre tiltaksbedrifter.
Det jobbes fortsatt med å sette større fokus på arbeidsrelatert språkundervisning
på voksenopplæringen.
Gjeldsrådgivning
Det er fortsatt stor pågang på gjeldsrådgivningssiden med mange saker og en god
del tyngre saker.
Ved utgangen av desember er det 31 pågående saker og 3 på venteliste.
Totalt antall saker for 2018 er 68.
Det er avsluttet 32 saker, Hvorav 12 saker er gjeldsordningssaker (søknad om
gjeldsordning eller hjelp til å søke endre gjeldsordning).
Det er 6 saker hvor det er utarbeidet nedbetalingsplan hvor det betales etter evne
eller saken bes settes i bero da det ikke finnes midler til å betale ned gjelden på
nåværende tidspunkt.
Det er oversendt 15 saker til kompetanse senteret for gjeldsrådgivning i Steinkjer
og de har avsluttet 19 saker (4 saker ble levert på slutten av 2017 og avsluttet i
begynnelsen på 2018).
Kompetansesenteret i Steinkjer benyttes mest i tyngre saker hvor det er mulig å
lage nedbetalingsplaner, eller hvor saken skal settes i bero. Hvis det kan søkes
gjeldsordning tas det en vurdering om det vil gå raskest å sende inn direkte til
namsmann eller om saken skal innom kompetansesenteret. Det velges alltid den
løsningen som vurderes som best for skyldneren og i samråd med skyldneren i
disse situasjonene.
Alt forarbeid med innhenting av nødvendig dokumentasjon og samtaler samt
utfyllelse av skjemaer gjøres av Nav Lokalt. Råd og veiledning i etterkant gjøres
også av NAV lokalt. Kompetansesenteret fokuserer på forhandlinger med
kreditorene.
Kompetansesenteret benyttes også mye som sparringspartner i kompliserte saker.
Dette er til uvurderlig hjelp for gjeldsrådgiver.
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5.3.3 Ansvar 320 og 330 Nærøy bo og behandlingssenter
Avviksanalyse 320:
Tjeneste 25304
Totalt 114 % forbruk.
‐ Årsaken til dette er økt forbruk av medikamenter.
‐ Overtid
‐ Kjøp av tjenester(legevakt)
‐ Egenbetaling 98 %( 2% lavere enn budsjettert)
Overtidsbruk på grunn av behov for sykepleiere på vakt også i ferieavviklingen samt
dårlige pasienter som krever ei bemanning med to sykepleiere på vakt. Kostbar
medikamentell behandling.
Tjeneste 25304: 114 %
Bokollektivet for aldersdemente
På avdelingen for senil demente er det en utfordrende hverdag med stadige vold - og
trusselsituasjoner mot ansatte og andre brukere. Det er behov for ekstraressurser i
avdelingen for å forebygge uro og aggresjon.
Avvik for 320: 1.870.000,Avviksanalyse 330:
Ansvar 330 har et forbruk på 99 %
Dette forklares med:
‐ 114 % dekning egenbetaling
‐ Overforbruk overtid pga behov for sykepleiere på vakter også i ferieavviklingen
‐ Ikke innleie ved mange ledige rom
‐ Overforbruk medikamenter
Avvik for 330: underforbruk 328.000,-
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Fordeling av døgnopphold ved NBBS og Namdal Rehabilitering i 2018:
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5.3.4 Ansvar 340 Miljøtjenesten
Avviksanalyse
Ansvar 340 har hatt merforbruk på ca. 202.196 kroner. Året har vært utfordrende med
mye endringer i tjenenesten og dermed usikkerhet omkring regnskap og tilskudd. Noe av
forklaringen på overforbruk, er økt behov for avlastning i tjenesten, kjøp av en ny
arbeidsplass hos ytre Namdal vekst, samt behov for tre nattvakter på grunn av forsinket
utbygging av Tverrvegen. Brukere flyttet til et tredje bemannet bofellesskap i
Idrettsvegen, med ekstra nattvakt i mai 2017. Dette fordi DUA skulle begynne å rive
Tverrvegen og innflytning i nye lokaler var planlagt ca. 01.06.18. Prosjektet har vært
utsatt og byggeperiode vil være 01.01.19 – 31.12.19
Ansvar 340 dekker følgende områder:


3 bofellesskap m/heldøgns omsorg; Tverrvegen, Bjørkåsvegen og Idrettsveien



Tjenester til hjemmeboende personer med utviklingshemming o.a. (egen
utegruppe for hjemmeboende) BPA og støttekontakt



Avlastning og aktivisering



1 dagtilbud



Koordinatorrolle og rådgivning ved deltagelse i ansvarsgrupper.

I løpet av 2018 har miljøtjenesten etablert en egen utegruppe for hjemmeboende.
Bofellesskap 2018:




Tverrvegen
Bjørkåstunet
Idrettsvegen

67

Det har vært fokus på lavere innleie ved sykdom, der det har vært mulig samtidig med å
gi gode tjenester til brukerne. Miljøtjenesten har lavt sykefravær.
Det er 5 ressurskrevende brukere i miljøtjenesten i 2018 og 31 registrerte personer med
psykisk utviklingshemming totalt i Nærøy kommune.
Avvik ca. kr 270.000,-

5.3.5 Ansvar 350 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp
Året 2018 har vært et år med mye aktivitet og oppstart og drift av Hverdagsmestrings
prosjektet i kommunen. Det er også flyttet oppgaver fra legekontoret til hjemmetjenesten.
All førerkortvurderinger for personer over 75 år blir nå utført av Hukommelsesteamet.
Det er tatt ca. 120 tester. Fra 1. september ble det opprettet en faglederstilling på grunn av
endring i arbeidsoppgavene til leder. Totalt har vi hatt 15 årsverk inkludert lærling i
tjenesten.
Det er brukere som har hjelp i hjemmet fra 5-6 ganger i døgnet til et besøk il en gang i
måneden. Hjelpebehovet hos brukerne er meget varierende. Noen brukere får
tjenestebistand bare en kort periode mens andre trenger hjelp over flere år. Dette er
brukere som bor i egen bolig rundt i hele kommunen. Målet for tjenesten er at alle
innbyggerne skal få nødvendig helsehjelp og bo i egen bolig så lenge som mulig. Det kan
også i samarbeid med pårørende legges til rette for terminalpleie i hjemmet. Det er et
høyt faglig nivå på alle ansatte. Antallet brukere som mottar hjemmesykepleie utenfor
bofellesskapene viser en nedgang. Dette har påvirket vårt driftsresultat – færre oppdrag til
brukere med høyt timeforbruk. Innbyggere kan motta hjemmesykepleie flere ganger
daglig uten at det skrives vedtak de første 2 ukene. Disse brukerne kommer ikke frem i
denne oversikten på alderssammensetningen. Den viser ikke hyppighet pr dag/uke.

Antall brukere i hjemmsykepleien
fordelt etter alder
70
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50
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30
20
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0
0‐17 år

18‐49 år

50‐66 år

67‐74 år

75‐79år

Menn

80‐84 år

85‐89år

90år og
eldre

Sum
totalt 93

Kvinne

Tjeneste 25471 Hjemmehjelp
På grunn av redusert antall brukere som har behov for praktisk bistand er 80% stilling satt
i vakanse. Denne oversikten viser bare de som bor i egne boliger, omsorgsboliger med
heldøgns tjenester er ikke tatt med. Totalt inngår 2,1 årsverk i tjenesten fordelt på 4
ansatte.
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Antall hjemmehjelpsbrukere fordelt etter alder
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50‐66 år

67‐74 år

75‐79 år

Menn

80‐84 år

85‐89 år

90år og
eldre

SUM totalt
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Kvinner

Tjeneste 25480 Nattvakt hjemmebaserte tjenester
Totalt inngår 1,97 årsverk i tjenesten fordelt på 3 ansatte. Denne tjenesten yter bistand på
natt til beboere på Bjørkåstunet (ansvar 370) og innbyggere som bor i sentrum av
Kolvereid med besøk flere ganger pr natt. Ansatte er helsefagarbeidere og om det er
behov for sykepleiekompetanse kan vi etter avtale få hjelp fra NBBS.
Avvik: ansvar 350 har et driftsoverskudd på ca. kr 825 000,-

5.3.6 Ansvar 360 Rus og psykiatritjeneste
Rus-psykiatritjenesten dekker følgende områder:
2 bofellesskap med heldøgns omsorg, Halsanvegen og Fiskarbyen.
Støttekontakter, boligsosialt arbeid og Lyspunktet dagtilbud.
Støttesamtaler, koordinatoransvar og deltagelse i ansvarsgrupper.
KAD – kommunalt akutt døgntilbud rus/psykiatri.
Avviksanalyse:
Ansvar 360 greier å holde seg innenfor budsjett, mulig med et lite pluss.
Tjenesten hadde stort sykefravær i første halvdel av 2018. Fraværet var i hovedsak
langtidsfravær av ansatte med kronisk og alvorlig sykdom. Det ble på slutten av året kjørt
et NED-prosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter (Ned med sykefraværet).
Fraværet var betydelig lavere siste halvår.
Kompetanseheving:
Tjenesten ser at det søkes inn stadig flere yngre brukere med sammensatte og store
hjelpebehov. Det er viktig med kompetente ansatte for å møte de nye utfordringene.
1 helsefagarbeider har fullført videreutdanning i rus- og psykisk helse
2 sykepleiere har startet videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid.
Alle utdanningene tas på deltid i tillegg til jobb.
Veiledning med psykiater fra DPS en gang pr måned gir viktig faglig påfyll til alle
ansatte.
Arbeid og aktivitet:
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Arbeid og aktivitet, «Noe å stå opp til og noe å gå til» er viktig for å lykkes med
bedringsprosesser. Utenforskap i både arbeid og fritid skaper dårlig økonomi og
selvfølelse.
Vi ser at næringsliv, NAV, Ytre Namdal Vekst og Steam er viktige samarbeidspartnere,
der vi samhandler og motiverer felles brukere til våge seg ut, og også stå i jobb.

Avvik: et merforbruk på ca. kr 100.000,-

5.3.7 Ansvar 370, tjenester i bokollektiv
Avviksanalyse
Ansvar 370 har et driftsunderskudd på 439.895,-. Overforbruket skyldes i hovedsak
periodisering av lønnsutgifter for desember 2018; lønn faste stillinger, faste tillegg,
vikarlønn ved sykdom og vikarer ved ferie.
Sjøsiden omsorgsboliger og Bjørkåstunet
Avdelingen preges av et høyt sykefraværet på ca. 12,6 %. Dette er i stor grad
langtidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging for å prøve å
redusere sykefraværet. Som ett ledd i dette er avdelingen med på NED prosjektet, det er
gjennomført elektronisk arbeidsmiljøkartlegging og det er startet arbeid med
risikovurdering i samarbeid med ANT.
Det arbeid kontinuerlig med kompetanseheving i avdelingen. I 2018 har en
helsefagarbeider fullført veiledning og to nye har startet. Ergoterapeut tar
videreutdanning i ergonomi innenfor allmennhelse.
Avdelingen har i 2018 gitt 50 % ergoterapiressurs til hverdagsmestringsteam, underlagt
hjemmebaserte tjenester.
Avdelingen har arbeidet aktivt innenfor velferdsteknologiprosjektet og bidratt til innsikts
og behovskartlegging igjennom workshops for ansatte.
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5.3.8 Ansvar 380 Forebyggende enhet
Legekontoret
De siste års utvikling med mer overføring av oppgaver til den kommunale helsetjenesten,
både fra spesialisthelsetjenestene, Nav og Fylkesmannen har medført et stort press på
legekontoret. Det er videre et betydelig krav om dokumentasjon som tar mye arbeidstid.
Spesielle forhold ved legekontoret i 2018 er i hovedsak:
 Innleie av vikarer pga sykemeldinger og ubesatte stillinger
 En lege har hatt utdanningspermisjon
 Langsiktig plan for legekontoret er at alle 6 legehjemlene skal være besatt i løpet
av et par år. Det er laget en plan sammen med helseforetaket hvordan man skal
kunne nå dette
 Det er blitt opprettet en røntgenrom med det utsyr som kreves for å drifte det
 Det er blitt investert i nye datamaskiner på alle legekontor og i skranken
Avvik: Ingen avvik
Helsestasjon
Det har vært en økning i arbeidsoppgavene til helsestasjonen de siste årene i forbindelse
med barselomsorgen, da kvinnene kommer tidlig hjem fra fødeavdelingen. Det er videre
knyttet betydelig arbeid til koordineringsoppgaver for barn og familier med store behov
for helsetjenester. Innvandrerfamilier bidrar også til at etterspørselen etter
helsestasjonstjenester øker. Det er oppgaver som familierådgivning, kosthold,
helseproblematikk mv.
Helsestasjon har et merforbruk på ca. 380.000,- kroner. Dette skyldes i stor grad økning i
helsesøsterressursen på 50 % og kjøp av tolketjenester. Noe av merforbruk skyldes at alle
ansatte i helsesektoren har blitt vaksinert for hepatitt A og B som er blitt belastet av
helsestasjon sitt budsjett.
Det er etablert et samarbeid sammen med frisklivsentralen» friskliv familie». Med
oppstart januar 2018. Dette er et tilbud for familier som ønsker å endre levevaner.
Helsestasjon henviser til frisklivsentralen. Videre så er det blitt rutine på at alle 3 åringer
skal ha en konsultasjon med frisklivsveileder i helsestasjonen sin lokaler. Dette for å
tidlig kunne forebygge overvekt og endre uheldige kostholdsvaner i småbarnsfamilier.
Det er etablert faste møter med NAV der målet er å komme tidlig inn slik at vi kan
samarbeide om familier som ikke er i noen form for aktivitet eller som står i fare for å
falle ut av arbeidslivet.
Avvik: kroner 380.000,Frisklivssentralen
Bemanning
Frisklivssentralen var i 2018 bemannet med leder av frisklivssentralen (50 % stilling), og
frisklivsveileder (50 % stilling ut mars, 100 % stilling fra 1. april).
Deltakere
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I 2018 fikk frisklivssentralen totalt 89 henvisninger (se figur 1), og av disse har 25 stk
blitt henvist til tilbudet friskliv familie.

Nye henvisninger
100
90
80
70
60
Friskliv familie

50

Basistilbud

40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

Figur 1: Nye henvisninger per år
Frisklivstilbudet «Friskliv familie» hadde oppstart januar 2018, og har i løpet av året vært
under utvikling i samarbeid med helsestasjonen. Tilbudet har i 2018 bestått av
helsesamtaler, individuell veiledning og oppfølging.
Frisklivssentralen har i 2018 ikke hatt venteliste.
Gruppetilbud
Frisklivssentralen har i 2018 hatt treningstilbud til voksne (som benytter seg av
oppfølgingstilbudet) 1 gang i uken. Aktivitetstilbud til ungdom ble prøvd ut, men grunnet
dårlig oppmøte ble tilbudet satt på vent.
Frisklivssentralen har også i 2018 holdt diabetes kostholdskurs, bra mat kurs og kurs i
mestring av belastning. Alle kurs ble fulltegnet.
Andre aktiviteter
Frisklivssentralen har bistått folkehelsekoordinator i arbeidet med helsefremmende
barnehager. Frisklivssentralen har støttet NBBS/helseavdelingen om ernæringspraksis,
med blant annet å delta i ernæringsmøter og holde ernæringsuke med internundervisning.
I samarbeid med kommunens jordmor for utvikling av frisklivstilbud til blivende
foreldre.
Fysioterapi/ergoterapi
Som et resultat av samhandlingsreformen ser man et økt behov for fysioterapi lokalt da
pasientene blir skrevet ut fra sykehuset tidligere, dette gjelder i alle aldersgrupper.
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Arbeidsoppgaver fysioterapeut i 100 % stilling:
Prosjektet hverdagsmestring gikk fra februar til desember 2018 og er evaluert i egen
sluttrapport. Prosjektet hadde høy måloppnåelse på de oppsatte målene, samt svært gode
resultat for de enkelte brukerne, jfr. vedlegg.
Arbeidsoppgaver fysioterapeut i 50 % stilling
Voksne:
Totalt arbeidet med 56 voksne, 337 konsultasjoner, i snitt seks konsultasjoner pr. pasient.
Barn:
50 individuelle 4-måneders-kontroller.
27 henvisninger, 60 konsultasjoner, i snitt 2,2 pr. barn.
Prioriteringer:
Barn: Rask vurdering og evt. iverksetting av tiltak overfor barn med sammensatte
utfordringer, individuelle 4-mnd-kontroller, deltakelse på tverrfaglige møter
Fysioterapi med driftsavtale:
Tjenesten går i balanse. Det er blitt etablert et samarbeidsutvalg med de kommunale
fysioterapeutene. Dette med tanke på felles tenking i tjenesten. Utvalget har hatt 6 møter
der det er jobbet med samarbeidsavtalen og rutiner rundt fysioterapitjenesten. Alle
fysioterapeutene har 100% avtale med driftstilskudd.
Hovedgruppen av pasienter faller inn under muskel- og skjelettlidelser. I tillegg en stor
andel innenfor livsstilsykdommer (hjerte-/ lunge, KOLS, fedme, kreft, stressrelaterte
lidelser/psykiske lidelser.
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Ergoterapi
Det er laget prioriteringsliste på inntak
Oversikt over antall nye henvisninger:







Område
Voksne
NBBS
Hjemmesykepleien
Privat
Miljøtjenesten








Antall nye henvisninger













Drifts- og utviklingsavdelingen
Sjøsiden
Sykehuset Namsos
Bjørkåstunet
St.Olavs Hospital
PPT
Nærøy legekontor
Sum nye henvendelser

1
8
1
4
1
1
1
147

Barn
Helsestasjon
















Sum antall barn
Sum totalt




12
159

47
5
46
7

12

Kommunepsykolog:
Den 01.19.18 ble det ansatt en kommunepsykolog i 100% stilling. Han skal ha
hovedfokus på barn og unge i alderen 0-26 år, og andre arbeidsoppgaver er:
 System og samfunnsrettet arbeid
 Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
 Helsefremmende og forebyggende arbeid
 Lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud
 Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid
Det er innvilget tilskudd for denne stillingen for 2018 på kroner 400 000 i hel stilling.
Det er søkt om tilskudd fra helsedirektoratet for å kunne ansette en psykiatrisk sykepleier
som kan styrke tilbudet under veiledning kommunepsykologen.
Statistikk med tanke på antall saker der kommunepsykologen har vært direkte involvert i
perioden 01.09.18 – 01.03.19.
Totalt antall 93. Fordelt på følgende aldersintervall:
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Antall pasienter/saker
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 ‐ 6 år

6 ‐ 12 år

12 ‐ 16 år
Gutter

16 ‐ 20 år

20 ‐ 26 år

26 + år

Jenter

Fordeling etter andel fra etater

Helsestasjon

Skole

PPT

Barnevern

Fastlege

Annet

Disse tallene er ikke inkludert veiledning, internundervisning, eller møtevirksomhet.
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5.4 Drift- og utviklingsavdelingen

400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF
410 BYGNINGSSJEF
411 KOMMUNEINGENIØR
412 BRANNSJEF
413 EIGENDOMSSJEF
420 JORDBRUKSSJEF
421 SKOGBRUKSSJEF
422 NÆRINGSKONSULENT
SUM DRIFTS‐ OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

Regnskap
2018
1 533 316
‐1 498 716
12 009 250
2 703 157
23 591 229
1 055 456
736 920
67 671
40 198 283

Buds(end)
2018
1 753 837
941 036
12 065 351
2 684 100
20 371 947
1 073 687
823 935
‐
39 713 892

Avvik(per.)
2018
‐220 520
‐2 439 752
‐56 101
19 057
3 219 282
‐18 230
‐87 016
67 671
484 391

Regnskap
2017
1 736 666
‐728 695
10 981 632
3 517 629
21 646 796
1 153 064
708 567
179 289
39 194 949

* ‐ (minus) indikerer mindreforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et merforbruk i
forhold til budsjett.

Avviksanalyse
Det fremkommer av tabell 1.1.1 – avviksanalysen at avdelingen har et merforbruk på
nærmere 0,4 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk og mindre inntekt på
ansvar 413 – Bygg/eiendom.
Øvrige kommentarer rundt økonomi fremkommer under hvert ansvar.
Drifts- og utviklingsavdelingen har i 2018 hatt fokus på planlegging, gjennomføring av
planer, prosjektoppfølging og god service.
Av planer og tiltak som det er vært jobbet med i 2018, kan følgende nevnes:
-

Kommunedelplan Kolvereid

-

Mulighetsstudie Kolvereid sentrum

-

Kystlandbruket – jobbe frem prosjekt

-

Skogprosjektet

-

Bekjemping fremmede skadelige arter

-

Klimaskog – avsluttet i 2018

-

Tømmerkai i Ytre Namdal – tildelt tilskudd

-

Vanndirektivet – med fokus rundt Horvereidvannet – kartlegging/tilsyn

-

Vannforsyning Nærøysund – grunnlagsanalyser/kartlegginger/prosjektplan

Avdelingen har også har fokus på gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter og
tilrettelegge for en mer digitalisert drift.
Tjenesteproduksjon på avdelingen har gått som planlagt. Det har vært stor aktivitet når
det gjelder bygge- og delingssaker og vi har ytt god service ved henvendelser gjennom
rask saksbehandling og god rettledning.
Arbeid med opprusting av kommunale veger ble gjennomført ihht oppsatte plan i
Hovedplan veg.
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I Nærøy er trenden som ellers i landet, vi får færre aktive bruksenheter. Vi hatt en
nedgang i antall foretak fra 129 i 2017 til 127 i 2018. Det ble hentet melk fra 57 foretak,
27 av disse hadde melkerobot. Melkeproduksjonen er stabil, vi er fjerde største i
Trøndelag med 14,7 mill. liter i disponibel kvote (14,2 i grunnkvote). Når det gjelder
kjøtt har det vært en liten nedgang i antall kg levert slakteri fra 2016-2017. Tall fra 2018
er ikke klar enda.
Investeringsbudsjettet har gjort det mulig å gjennomføre og starte opp med betydelige
prosjekter. Avdelingen har gjennomført prosjekter til en verdi av ca. kr. 70 000 000,-.
For mer detaljerte opplysninger, se pkt 6.1 ”Kommentarer til de ulike
investeringsprosjektene”.

5.4.1 Drifts- og utviklingssjef (400)
Kommentar til årets drift
Ansvaret går i balansen.
Drift og utviklingssjefen har i tillegg til å lede avdelingen, bidratt innenfor
prosjektoppfølging og utarbeidelse av arealplaner.
Det er blitt foretatt organisatoriske grep med bakgrunn i bedre utnyttelse av ressursene.
Gjennom disse grepene har avdelingen økt ressursen til både drift, planlegging og
prosjektoppfølging.
Utfordringer


Gjennomføring av planer og prosjekter



Digitalisering



Effektivisering drift/prosjekter



Kommunesammenslåing

5.4.2 Bygningssjef (410)
Kommentar til årets drift
Ansvaret går med et overskudd. Dette skyldes høy aktivitet og større planer/prosjekter
som har vært igangsatt.
Her ligger ansvaret for all saksbehandling etter plan- og bygningsloven. I tillegg kommer
forvaltning av matrikkel, digitale kartgrunnlag, eiendomskart og planregister.
Det jobbes godt i ansvaret, med rask og god saksbehandling. I tillegg, selv om en ikke er
kommet veldig lang, er det fokus på digitalisering og gi befolkningen enkel tilgang til
informasjon. I forbindelse med ny hjemmeside har dette kommet i gang. Dette området
vil ha stort fokus i de kommende år.
Det jobbes godt på med planarbeid, både private reguleringsplaner og
kommunedelplaner. Her har avdelingen utviklet seg godt. For 2018 var det, ihht
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planstrategien 2016 – 2019, flere planer som skulle igangsettes. Dette ble satt på vent i
forhold til kommunesammenslåing.
Avdelingen har vært deltatt i arbeidsgruppen for felles kystsoneplan, som når skal over i
en endelig planleggingsfase. Planlegger vil være med i det videre arbeidet.
Utfordringer




Digital informasjon/rettledning
E- byggesak
Lovpålagte tilsynsoppgaver

5.4.3 Kommuneingeniør (411)
Ansvaret er ihht budsjett.
Ansvaret 411 har oppgaver innenfor vann, avløp, vedlikehold veger, havneanlegg,
ferjeleier, gatelys, sentrumsgata, idrettsanlegg og renovasjon.
Vedlikehold av anleggene er gjennomført ihht plan og vedtatte rammer. I tillegg til drift
har ansvaret hatt fokus på prosjekter innenfor vann/avløp og oppgradering av veg.
Det ble fra høsten 2018 igangsatt brøyting i egenregi, for roden rundt Kolvereid. Det er
litt tidlig å evaluere dette nå, men foreløpig ser det ut til at dette fungerer. En ting vi er at
vi får utført med, og får utnyttet personell bedre, når vi har eget utstyr til
drifts/vedlikeholdsoppgaver.
De andre rodene var ute på anbud. Det var flere tilbyder i denne runden en tidligere og
prisene vi fikk inn var samlet sett på samme nivå som i den forrige runden. Det ble jobbet
godt med dette innkjøpet.
Det er innkjøpt digitalt verktøy som skal bidra til bedre arbeidsplanlegging og dermed
mer effektiv produksjon.
Utfordringer
Fremover vil en være nødt til å se nærmere på:


Digitalisering av VVA



Innkjøp av eget utstyr for utførelse av vedlikehold av veger/anlegg –



Stort vedlikeholdsetterslep på veger, parker, idrettsanlegg



Drift av havner



HMS/Internkontroll
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5.4.4 Brannsjef (412)
Kommentar til årets drift
Ansvaret er ihht budsjett.
Det har ikke vært de store hendelsen i 2018, totalt er det vært ca. 60 utrykninger.
Hovedsak er dette helseoppdrag, trafikkulykker og unødige alarmer.
Nærøy brann og redningsvesen er en enhet som fungerer godt. Det er i de siste årene
innkjøpt en god del utstyr og bemanningen er faglig god. I tillegg har konstablene et stort
engasjement i forhold til de oppgaver de skal gjennomføre. I snitt er det ca. 10-12 stykker
som møter opp i forbindelse med utrykninger, noe som er veldig bra. Mannskapene selv
bidrar sterkt til å ivareta det gode arbeidsmiljøet.
4 av mannskapene har i 2018 gjennomført utrykningslederkurs for deltidspersonell og 3
av mannskapene har gjennomført kjøre opplæring for utrykning (kode 160). Alle
utrykningslederne er nå utdannet i henhold til de krav som stilles.
Det ble ikke gjennomført tilsyn av kommunens særskilte brannobjekt, 42 bygninger.
Dette er et avvik og årsaken er mangel på ressurs. Dette er ordnet opp i slik at avviket vil
bli lukket.
Utfordringer

5.4.5



Tilstrekkelig ressurs til det forebyggende arbeidet.



Noe av materiellet begynner å bli gammelt

Bygg- og eiendomssjef (413)

Kommentar til årets drift
Ansvaret har et overforbruk på ca. kr. 3 200 000,-. Dette skylde si hovedsak høyere
lønnsutgifter, energiutgifter og mindre inntekt på husleie
-

Lønn – avvik ca. kr 1,2 mill. Dette skylde større innleie av personell en budsjettert,
høyere aktivitet i idrettshall/kulturhus enn budsjett og for lavt budsjett på
renholdspersonell.
Energi – avvik ca. kr. 600 000,-. Lavere snitt temp har gitt høyere forbruk, tidvis
driftsproblemer gitt høyere forbruk.
Husleie – avvik ca. kr. 1,3 mill. Lavere utleiefrekvens og høyere utgifter til leie.

Nærøy kommune har med sin ca. 60 000 m2 store bygningsmasse et stort
vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsmidlene blir benyttet til reparasjoner og utskiftinger,
mindre til planlagt vedlikehold.
Det ble foretatt innkjøp av et eget digitalt forvaltningsverktøy i 2017. Dette brukes nå i
drift, men ambisjonen er at dette skal benyttes i forhold til alle brukerne. Dette vil gi en
effekt i forhold til effektiv planlegging og bruk av mannskaper. Verktøyet benyttes også i
forbindelse med prosjektoppfølging.
79

I budsjettet fremkom det det var et mål å få etablert et boligkontor, for å kunne
videreutvikle det boligsosiale arbeidet. Dette vil være en førstelinjetjeneste for bolig
søkere, botilskudd, startlån, forvaltning av leietakere, rådgivning, boveiledning. Dette har
vi ikke nådd, noe som i hovedsak skyldes mangel på ressurs.
Utfordringer
For at tjenesteproduksjonen i det enkelte bygg skal fungere optimalt er det viktig at
byggene er i den standard som kreves.


Stort vedlikeholdsbehov



Lav utleiefrekvens



Digitale bygg



Effektivisering av tjenestene



Redusere energiforbruket

5.4.6 Jordbrukssjef (420)
Kommentar til årets drift
Ansvaret er ihht budsjett.
I Nærøy er trenden som ellers i landet, vi får færre aktive bruksenheter. Vi hatt en
nedgang i antall foretak fra 129 i 2017 til 127 i 2018. Det ble hentet melk fra 57 foretak,
27 av disse hadde melkerobot. Melkeproduksjonen er stabil, vi er fjerde største i
Trøndelag med 14,7 mill. liter i disponibel kvote (14,2 i grunnkvote). Når det gjelder
kjøtt har det vært en liten nedgang i antall kg levert slakteri fra 2016-2017. Tall fra 2018
er ikke klar enda.
Det arbeides med å bidra til å utvikle landbruksnæringen og legge til rette for etablering
av nye næringer, samt synliggjøre kulturlandskapets verdier.
Det samarbeides tett med omsetningsorganisasjonene, faglagene, Innovasjon Norge og
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og det er et mål for kommunen å fremstå som en
attraktive og aktiv samarbeidspartnere.
Fylkesmannen i Trøndelag innvilget et tilskudd på kr 40 000,- til bekjemping av
fremmede skadelige arter langs fylkesveiene i kommunen. Sammen med midlene vi
hadde igjen fra 2017 hadde vi totalt kr. 50 000,- som kunne brukes til formålet. Ytre
Namdal Skogservice DA fikk oppgaven med å utføre bekjempingen, og det ble brukt
totalt kr. 44 650,Kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna har svært ulik statistikk å vise til når det
gjelder fremtidstro, investeringslyst og status for landbruket. Det er et ønske å kunne
opprettholde og aller helst øke dagens matproduksjon og verdiskaping fra området i tråd
med nasjonale og regionale føringer.
Ytre Namdal produsentlag initierte i april 2018 til en satsing på landbruket og spesielt
melk i Ytre Namdal og Bindal. Med bakgrunn i dette ble det i forbindelse med Sopinfestivalen 2018 avholdt en workshop med tema «kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal
– hvor går vegen?». I etterkant av denne dagen ble det opprettet en arbeidsgruppe
bestående av deltakere fra Ytre Namdal produsentlag, Bondelagene i Nærøy, Vikna,
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Bindal og Leka, og kommunene. Arbeidsgruppen har jobbet noe med å få fram mål og
tiltak for et prosjekt, men har hatt litt for lite ressurser til å klare å komme helt i mål med
et forprosjekt. Arbeidet med dette vil fortsette i 2019.
Det er sendt ut 5 kalendere med oversikt over aktuelle arrangementer, frister o.l. pr e-post
fra landbrukskontoret.
Saksbehandling er utført innen rimelig tid. Fordelingen av type saker er:
 Saker etter jordloven – 39 saker
 Saker etter konsesjonsloven – 12 saker
 Nydyrking – 1 sak
 Drenering –25 søknader
 Søknader IN, lån/IBU – 1 sak
 SMIL – 2 saker
 Erstatning avlingsskade – 7 saker

I tillegg er det behandlet ca. 310 tilskuddssøknader innenfor ordningene PT, RMP, OBB
avløsertilskudd, sykdomsavløsning.



Tilskudd til NLR er utbetalt
Det er behandlet tilskuddssøknader for ca. kr. 46 200 000 til ulike
tilskuddsordninger
Utfordringer





Stimulere til økt produktivitet på jordbruksarealene i kommunen, noe som videre
kan føre til økt matproduksjon fra distriktet
Opprettholde drifta på jordbruksareal
Fremmede skadelige arter i kommunen
Følge opp og hindre forurensing til vassdrag og sjø

5.4.7 Skogbrukssjef (421)
Ansvaret er ihht budsjett
I samarbeid med skognæringen og lokalt næringsliv, Teft Eiendomsutvikling AS, ble det
søkt om statstilskudd til etablering av tømmerkai på Marøystrand Industriområde.
Landbruksdirektoratet har gitt tilsagn på 8,6 mill. og Trøndelag Fylkeskommune har gitt
tilsagn på 1,7 mill. kroner i tilskudd. Selve kaia ferdigstilles i løpet av året.
Skogprosjektet Namdalen går 2019 over i et større skogprosjekt for Trøndelag fram til
2022. I Nærøy har prosjektet hatt god aktivitet det siste året.
Treårig prosjekt med etablering av klimaskog i Nord-Trøndelag ble avsluttet i 2018.
Resultat er under evaluering for ev. videreføring. I Nærøy ble det etablert 142 dekar
klimaskog (280.000 panter) fordelt på 9 grunneiere. Kostnadene med etablering av
klimaskogfelt ble i sin helhet finansiert med statlige midler.
Når det gjelder avvirkning er tilgangen på driftsapparat helt avgjørende for aktiviteten.
Det er etablert et lokalt driftsapparat som tar noen drifter, men til tross for dette er det lav
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avvirkning i kommunen. Siste år ble det avvirket for salg 4.350 kbm, noe som tross alt er
en liten oppgang fra året før.
Kommunen hadde tilsagn på 140.000 kroner NMSK midler, men det ble gitt
tilleggsbevilgninger og utbetalt tilsammen 165.000 i tilskudd til skogkultur.
Det er fire skogsveganlegg som til sammen har 3.225.000 kroner i tilsagn på tilskudd.
Kun et av disse er under bygging.
Elgforvaltningen utøves i henhold til grunneiernes egne bestandsplaner som er godkjent
av kommunen. Viltutvalget oppfordret til økt avskytning for å reduser bestanden.
Kvotene ble økt med ca. 20 % til 405 dyr og det ble rekord høy felling i kommunen med
367 dyr.
Stor rådyr bestand som fører til mange påkjørsler, 93 registrerte i 2018. Viltutvalget
oppfordrer til økt uttak under jakta; større fokus på rådyrjakt som ressurs, bedre
organisering og tilrettelegging av jakt. Ble rapportert 325 felte rådyr som er en økning på
nesten 100 dyr fra året 2017.
Etter sammenslåingen av Fylkeskommunene ble det ikke midler til rydding langs veg for
å forebygge påkjørsler av vilt. Det har ført til at det ikke er utført slik rydding i 2018.
Det er startet et arbeid med å se på framtidig utnyttelse av kommunens eiendom
Grytbogen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe og det har vært en prosess hvor det er leid inn
ekstern bistand i forhold til inspirasjon og idedugnad for å få fram muligheter.
Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport som pr. dato er til politisk behandling.
Ved utlysning av elgjakta i Grytbogen var det kun to søknader på tre perioder. Jakta og
kvoten ble delt mellom de to søkerne. Siste perioden lyses ut på nytt for 2019 og 2020.
Hele kvoten på 12 dyr ble felt. Det har blitt noe mere utlei av husene etter at tilbudet ble
lagt ut på inatur.no.
Utfordringer
 Ferdigstilling av skogsveganlegg som er gitt tilsagn på tilskudd
 Aksjonsrettet arbeid for å øke aktiviteten på ungskogpleie.
 Oppfølging av foryngelsesplikten
 Følge opp og bidra til gode resultater i regionalt skogprosjekt
 Utviklingsarbeid Grytbogen
 Stabilisere elgbestanden i henhold til kommunens målsetting for
hjorteviltforvaltningen
 Avtale om skogbrukets bruk av tømmerkai

5.4.8

VAR-området

Kommentar til årets drift
Driften innenfor VAR (vann, avløp, renovasjon, slam og feiing) har hovedfokus på å
holde anleggene i stand og i drift, samt god tjenesteproduksjon.
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Organiseringen av NVF ble endret, ved at ansvaret ble lagt under enhet for
kommunalteknikk. Dette har gott en bedre ressursutnyttelse og klart å redusere
driftsutgiftene.
Det har vært jobbet godt med forvaltning av vann og avløpsanlegg. Dette har skjedd
gjennom bedre ledningskart og systematisering av drift og vedlikehold.
For tjenestene slam og renovasjon kjøpes det tjenester. Det er blitt inngått et samarbeid
med MNA for innhenting og behandling av slam. Dette blir igangsatt 01.01.2020.
Det har blitt utført en del tilkoblinger og mindre utvidelser av vann/avløpsanlegg i egen
regi. Personellet har den nødvendige kompetanse til gjennomføring av dette.
Feiertjenesten er et samarbeid mellom kommunene Nærøy, Vikna og Bindal, hvor Bindal
kjøper tjenester. Det er 2 feiere som jobber sammen i kommunene Nærøy, Vikna og
Bindal.
Utfordringer






Digitalisering av drift
Gammel infrastruktur
Lekkasjer
Prosjektgjennomføring
HMS/Internkontroll

6 Investeringsprosjekter 2018
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto
investeringer

30
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25,7 %

24,7 %

19,3 %
12,3 %

Nærøy 2018

Vikna 2018

Landet u/Oslo
2018

Trøndelag 2018

Nærøy kommune har i 2018 hatt en lav andel egenfinansiering av investeringene målt i
prosent av totale brutto investeringer. Andel egenfinansiering vil kunne variere fra
prosjekt til prosjekt. Det finnes tilskuddsordninger fra Husbanken innenfor f.eks. helse
som vil bidra til økt egenfinansiering. Kommunen bør ha som mål å kunne øke
egenkapitalfinsieringen i fremtidige investeringsprosjekter.
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Oversikt forbruk – budsjett investeringer 2018
Prosjekt

Prosjekt

nummer

navn

Regnskap

Budsjett

kr 3 196 720

kr 3 500 000

Kr 0

Kr 875 000

6409

Utstyr brøyting egenregi

6411

Sentrumsutvikling

8214

Utvidelse Kolvereid barnehage

kr 491 521

kr 500 000

8216

Nærøysundet skole

kr 551 241

kr 1 750 000

8262

Nye Kolvereid skole

kr 25 523 252

kr 37 500 000

8270

Hall/Basseng/Aktivitetsområde

kr 1 151 133

kr 1 000 000

8308

Utvidelse NBBS

kr 90 705

kr 3 375 000

8309

Strømaggregat NBBS

kr 2 013 142

Kr 2 000 000

8417

Opprusting kommunale bygg

kr 4 627 921

kr 4 000 000

8423

Samlokalisering TPU

kr 2 167 393

kr 10 000 000

8427

Tilbygg legekontor, skadestue, mottak

kr 1 152 381

kr 6 000 000

8428

DPS Kolvereid

Kr 8 201 222

Kr 8 000 000

8430

Kjøp av leiligheter

Kr 7 475 672

Kr 19 460 000

8500

Fordelingsnett vann

kr 968 159

kr 1 300 000

8504

Investering fellesvassverket

kr 1 246 836

kr 3 990 000

8512

Tilpasning vann Marøya

kr 78 596

kr 1 500 000

8524

Sanering VA Nedre Kirkåsen

kr 1 511 105

kr 3 000 000

8526

Overvåkning/spylekum

kr 66 145

kr 500 000

8528

Sanering VA Nordre

kr 0

kr 250 000

8599

Bakkalandet vann og avløp

kr 1 208 388

kr 791 770

8605

Oppgradering renseanlegg

kr 478 069

kr 1 000 000

8614

Rehabilitering avløp

kr 591 139

kr 300 000

8615

Sanering VA Nedre Kirkåsen

kr 1 500 725

kr 3 000 000

8616

Sanering VA Nordre

kr 0

kr 250 000

8703

Opprusting kommunale veger

kr 4 938 778

kr 5 000 000

8704

Aksjon skoleveg prosjekt

kr 0

kr 500 000

8806

Infrastruktur Øvre Brekka

kr 219 267

kr 6 000 000

Prosjekt 8214 Utvidelse av Kolvereid barnehage
Prosjekteringer av utvidelse av barnehagen er igangsatt. Prosjektet skal erstatte
eksiterende brakke, bruk av bolig, og tilpasninger av ansatte arealer. Forprosjekt ferdig i
løpet av høsten 2018. Entreprisen vil bli lagt ut i begynnelsen av 2019. Prosjektet
gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer.
Prosjekt 8216 Nærøysundet skole
Arbeidet med forprosjekt er igangsatt. Prosjektet skal ivareta tilpasninger med tanke på
økt elevtall, bedring av ansatte areal, fellesareal, og samarbeid med Ottersøy barnehage. I
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tillegg vil prosjektet ivareta effektivisering av drift og driftskostnader. Skisseprosjektet er
ferdigstilt. I forbindelse med budsjett for 2019, ble dette prosjektet satt på vent, med
bakgrunn kommunesammenslåing og en vurdering av skolegrenser.
Prosjekt 8262 Kolvereid skole
Prosjektet er i utførelsesfasen, noen forsinket i forhold til opprinnelig plan. Ny sluttdato
er satt til 15.05.20. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer.
Prosjekt 8270 Hall/Basseng/Aktivitetsområde
Arbeidet med en mulighetsstudie/konseptutvikling er gjennomført. Dette skal danne
grunnlaget for en reguleringsplan for sentrum. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og
vedtatt rammer.
Prosjekt 8308 Utredning fellesareal ved NBBS
Prosjektet skal ivareta en utvidelse av eksisterende fellesarealer ved NBBS.
Finansieringen av prosjektet over 2 etg er på plass. Prosjektering er igangsatt. Utførelse
planlegges til vår 2019.
Prosjekt 8309 Strømaggregat NBBS m.fl.
Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet medfører at økt sikkerhet ved lengre strømutfall ved
NBBS.
Prosjekt 8417 Opprustning kommunale bygg
Opprusting kommunale bygg.
Følgende prosjekt er og vil bli gjennomført:
- Oppgradering av gulv kulturhus
- Oppgradering tak Kulturhuset
- Oppgradering kjøkken Sjøsiden
- Asfaltering og fornying av arealene rundt helsesenteret.
- Opprusting av kommunale bygg (Øvre Kirkåsen/Salsbruket leiligheter/Gravvik skole)
- Energireduserende tiltak – led lys, bedre styring av SD anlegg,
- Innkjøp av renholdsrobot
Prosjektet har et overforbruk, dette skyldes gjennomføring av flere tiltak enn planlagt.
Overforbruk dekkes av rammen for 2019.
Prosjekt 8426 – Tilbygg legekontor/skadestue
Prosjektet ivaretar utbedringer i forhold skadestue og akuttinngang. I tillegg etableres
røntgenrom og deler av øvrige arealer blir oppgradert, som legekontorer. Røntgenrom er
etablert. Videre arbeid gjennomføres i 2019. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og
vedtatt rammer.
Prosjekt 8500 Fordelingsnett vannforsyning
Prosjekter skal ivareta enkeltsøknader om tilknytting til vannverket. Dette arbeidet pågår
fortløpende. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer.
Prosjekt 8504 Investering fellesvassverket
Tiltak med beredskapsledning fra Marøya til Rørvik er igangsatt. I tillegg er det igangsatt
arbeid med bedre kontroll på lekkasjer, dette i samhandling med alle vannverk.
Det er behov for større kapasitet på høydebasseng. Basseng på Marøya er et av de
tiltakene. Prosjektering er igangsatt.
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Det jobbes også med å se på mulighet for utvidet produksjonskapasitet på Finne.
Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer.
Prosjekt 8524/8615 – Sanering av VA – Nedre Kirkåsen
Del 1 ble ferdigstilt i 2017. Del 2 er nå igangsatt – dette gjelder vegene Vestlivegen og
resterende vegen Øvre og Nedre Kirkåsen. Prosjektet forventes å være ferdigstilt tidlig
høst 2019. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer.
Prosjekt 8526 Overvåking og spylekum
Prosjektet skal ivareta utvidelse av driftsovervåking av vann og avløpsanlegg, samt
tilrettelegging av vedlikehold av ledningsnettet. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og
vedtatt rammer.
Prosjekt 8528/8616 – VA – Nordre
Prosjektet skal ivareta utbedring av eksisterende anlegg, inkl oppgradering sett opp mot
nye krav og fremtidig utbygging av arealene. Prosjektering utsettes til 2019, med
bakgrunn i mangel på kapasitet i avdelingen.
Prosjekt 8599 Bakkalandet Vann og avløp
Prosjektet er igangsatt 2017 og utføres ihht vedtatt utbyggingsavtale. Prosjektet forventes
avsluttet i 2018.
Prosjekt 8605 Oppgradering renseanlegg
Det er behov for å oppgradere, eventuelt utskifting av renseanlegget i Kolvereidvågen.
Arbeidet med forprosjektet er nå i sluttfasen. Videre arbeid blir fremlagt for
kommunestyret i 2019.
Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer.
Prosjekt 8614 Rehabilitering avløp
Prosjekter skal ivareta enkeltsøknader om tilknytting til avløp og mindre oppgraderinger.
Dette arbeidet pågår fortløpende. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer
Prosjekt 8703 Opprustning kommunale veier
Arbeidet følger opp Hovedplan veg. Følgende prosjekter er gjennomført:
 KV 512 – Vennavika – oppgradering drenering/bæreevne.
 KV 502 – Brubukta (Foldereid) – oppgradering drenering/bæreevne og toppdekke
(asfalt).
 KV 506 – Foldereidsjøen – oppgradering drenering/bærevne og toppdekke (asfalt)
 KV 223 – Flosand – oppgradering drenering/bæreevne.
 Veg – Europris/Bibliotek – oppgradering toppdekke – asfalt
 Parkeringsplass v/ «Kova- bygget» - økt antall og tilpasninger.
Prosjekt 8704 Trafikksikkerhetstiltak
Det ble ikke lagt ut tilskuddsmidler for 2018. Ingen prosjekter gjennomført.
Prosjekt 8806 Utbygging Brekkabakkan
Anbud innhentet. Kostnadene ble for høye for grunneier. Det planlegges en trinnvis
utbygging. Videre arbeid er ikke avklart med grunneier.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Nærøy kommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/129 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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